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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد715ثانوية المتميزاتعلميوفاء حمودي صالح حمودي1141512094166

الطب/جامعة بغداد713.7ثانوية المتميزاتعلميمريم خليل ابراهيم محمود2141512094137

الطب/جامعة بغداد713.6ثانوية المتميزاتعلميرند عبد الجبار ادريس جبري3141512094055

الطب/جامعة بغداد712ثانوية المتميزاتعلميشمس محمد رضا علوان عبود4141512094100

الطب/جامعة بغداد712ثانوية المتميزين للبنينعلمينوار جنان نوري يوسف5141511007127

الطب/جامعة بغداد711.4ثانوية المتميزاتعلميوسن احمد شوكت محمود6141512094164

الطب/جامعة بغداد710.8ثانوية المتميزاتعلميرسل ليث قاسم عباس7141512094046

الطب/جامعة بغداد709.8ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميأمنه حافظ عزيز جميل8141512091001

الطب/جامعة بغداد709.8ثانوية المتميزاتعلميمانوليا محمد عرفان شاكر9141512094132

الطب/جامعة بغداد709ثانوية كلية بغداد للبناتعلميسنا عمر غانم ناظم10141512129021

الطب/جامعة بغداد708.8ثانوية المتميزاتعلميسرى ايهاب سرحان محل11141512094091

الطب/جامعة بغداد708.2ثانوية المتميزاتعلميمينا علي مهدي خلف12141512094143

الطب/جامعة بغداد707.8ثانوية كلية بغداد للبناتعلميريما يوسف الفريد توفيق13141512129014

الطب/جامعة بغداد707الثانوية الشرقية للمتميزينعلميمنتظر سعد عباس ابراهيم14141511046023

الطب/جامعة بغداد707ثانوية المتميزاتعلميزبيده ثامر حميد خلف15141512094059

الطب/جامعة بغداد706.9ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميدالل موفق سيدهم بغدادي16141512112021

الطب/جامعة بغداد704.7ثانوية المتميزاتعلميوئام هشام جسام محمد17141512094161

الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميايه علي خضير محمود18141512091004

الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية المتميزاتعلميديما رعد جبار سالم19141512094040

الطب/جامعة بغداد704ثانوية فدك  للبناتعلميبتنهرين فيليب اوشانا رشو20141512070013

الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية المتميزين للبنينعلمييحيى سعد محمد احمد21141511007130

الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى رحيم كاظم امساعد22141512094149

الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميمسك ساطع ردام مرزوك23141512112077

الطب/جامعة بغداد703.4ثانوية المتميزاتعلميشذر صالح مهدي حسن24141512094096

الطب/جامعة بغداد703الثانوية الشرقية للبناتعلميرنده علي محمد حسين كاظم25141512097027

الطب/جامعة بغداد702ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميهدير محمد مفتن كاظم26141511034081

الطب/جامعة بغداد702ثانوية المتميزاتعلميجمانه سعد حميد بريسم27141512094033

الطب/جامعة بغداد701.7زيونة- ثانوية كلية بغداد علمياحمد بسام حسين عبد الوهاب28141511010004

الطب/جامعة بغداد701ثانوية المعرفة للبناتعلميهبه حازم داود سلمان29141512106033

الطب/جامعة بغداد700.9زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمصطفى احمد توفيق شريف30141511010067

الطب/جامعة بغداد700.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميسالي عبد السالم عزيز مصطفى31141512112048

الطب/جامعة بغداد700.5ثانوية كلية بغداد للبناتعلميميس رحمن حسين حرز32141512129037

الطب/جامعة بغداد700ثانوية الشمائل للبناتعلميرباب خضير خلف نزال33141512109019

الطب/جامعة بغداد700النازحاتعلميزينه عمار محمد داود34141512501006

196 من 1صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد699.8ثانوية المتميزاتعلميمريم احمد خلف عبد الحسين35141512094135

الطب/جامعة بغداد699.7ثانوية المتميزاتعلميوسناء ظاهر محسن عبد االمير36141512094165

الطب/جامعة بغداد699.6ثانوية ايالف للبناتعلميداليا احمد محمد سلطان37141512105014

الطب/جامعة بغداد699ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميابرار هاشم نعمه ادريس38141512112002

الطب/جامعة بغداد699ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي سعد علي رشيد39141511007076

الطب/جامعة بغداد698.8زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمصطفى داود شاكر محمود40141511010068

الطب/جامعة بغداد698ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميزينب حسن جاسم سد خان41141512112040

الطب/جامعة بغداد698اعدادية عائشة للبناتعلميصفا جمعه الفي حسن42141512074209

الطب/جامعة بغداد697.8ثانوية المتميزاتعلميرانيه تحسين حسن شلش43141512094043

الطب/جامعة بغداد697.5زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعبد هللا خالد فرج علي44141511010043

الطب/جامعة بغداد697.4ثانوية المتميزاتعلميهاله حميد محمد بيبي45141512094156

الطب/جامعة بغداد697.3ثانوية المتميزاتعلميايمان عبد االمير كردي عبد الجبار46141512094022

الطب/جامعة بغداد697.1ثانوية المتميزاتعلميميس ياس خضير يعقوب47141512094140

الطب/جامعة بغداد697اعدادية الفرح للبناتعلميرغد خضير عباس محمد48141512125013

الطب/جامعة بغداد697ثانوية النزاهة للبناتعلميزهراء عادل عبد الستار عبد الرحمن49141512093025

الطب/جامعة بغداد697اعدادية الناصرة للبناتعلمينور عبد الكريم معله محمود50141512061090

الطب/جامعة بغداد696.7ثانوية ايالف للبناتعلميميديا علي احسان عبد الحميد51141512105048

الطب/جامعة بغداد696.7ثانوية المتميزاتعلميمينه جواد جاسم محسن52141512094146

الطب/جامعة بغداد696.6ثانوية المتميزاتعلميلميس كريم عبيد هليل53141512094128

الطب/جامعة بغداد696.5ثانوية المتميزاتعلميهاجر غزوان محمد احمد54141512094155

طب الكندي/جامعة بغداد696.4ثانوية المتميزاتعلميضحى خالد حسين علي55141512094109

طب الكندي/جامعة بغداد696.4ثانوية المتميزاتعلميرسل محمد قاسم محمد علي56141512094047

طب الكندي/جامعة بغداد696ثانوية الضحى للبناتعلميازهار علي جهاد حميدي57141512089002

طب الكندي/جامعة بغداد696ثانوية ام ايمن للبناتعلميريم علي احمد فائق58141512062046

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية زينب للبناتعلميايات زيدان خلف سالم59141512110018

طب الكندي/جامعة بغداد695.9ثانوية كلية بغداد للبناتعلميهبه حسن جعفر محمد60141512129042

طب الكندي/جامعة بغداد695.8ثانوية كلية بغداد للبناتعلميرفيف زكي عدنان جعفر61141512129010

طب الكندي/جامعة بغداد695.7ثانوية المتميزاتعلميعلياء ازهر صبيح عبد علي62141512094116

طب الكندي/جامعة بغداد695.5ثانوية المتميزاتعلميشهد نوري مسلم بدر63141512094103

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميهبه قاسم خضير سلمان64141512112091

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية ام ايمن للبناتعلميريام علي ابراهيم رسن65141512062045

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية المعالي للبناتعلميرفل عادل صيوان داخل66141512127019

طب الكندي/جامعة بغداد694.6زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمصطفى عبد الستار عبد الكريم زيدان67141511010069

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميعلي اصغر مرتضى خضر عاشور68141511003015
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طب الكندي/جامعة بغداد694ثانوية سومر للبناتعلمينبأ قاسم حسين حسن69141512072102

طب الكندي/جامعة بغداد693.8زيونة- ثانوية كلية بغداد علميسجاد عباس حسين علي70141511010034

طب الكندي/جامعة بغداد693.4ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميطيبه سعود خليل هندي71141512091024

طب الكندي/جامعة بغداد693ثانوية المتميزاتعلميعذراء جبار عبد اجبير72141512094114

طب الكندي/جامعة بغداد693اعداية الهدى للبناتعلميشهد ماجد حسن علي73141512077063

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية الناصرة للبناتعلمينورس عالء الدين حسين محمود74141512061095

طب الكندي/جامعة بغداد693ثانوية الضفاف للبناتعلمينور حسن هاشم كاظم75141512090054

طب الكندي/جامعة بغداد693ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميفاطمه الزهراء بهاء كاظم عبد هللا76141512114032

طب الكندي/جامعة بغداد693ثانوية المعالي للبناتعلميحنان فاضل علي خالد77141512127014

طب الكندي/جامعة بغداد692.8ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا الحسين رافد صالح عزيز78141511007061

طب الكندي/جامعة بغداد692.4ثانوية المتميزاتعلمينور الزهراء علي اسماعيل خليل79141512094148

طب الكندي/جامعة بغداد692.2ثانوية المتميزاتعلميآسيا عباس علي ولي80141512094001

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية صفية للبناتعلميايات احمد حميد خلف81141512075012

طب الكندي/جامعة بغداد692 تموز للبنات14ثانوية علميعلياء عبد الحسين جابر لعيبي82141512071057

طب االسنان/جامعة بغداد707ثانوية المتميزاتعلميفرح علي فاضل رؤوف83141512094124

طب االسنان/جامعة بغداد700.6ثانوية المتميزاتعلميرفل علي عامر ضايع84141512094050

طب االسنان/جامعة بغداد696.9ثانوية المتميزاتعلميزينه ابو ذر حازم عبد85141512094081

طب االسنان/جامعة بغداد696ثانوية التاخي للبناتعلميوالء فؤاد غازي برغش86141512081041

طب االسنان/جامعة بغداد694.4ثانوية المتميزاتعلميدانيه نزار داود محمود87141512094037

طب االسنان/جامعة بغداد694.1ثانوية المتميزاتعلميورود باسم عبد الكاظم حسين88141512094163

طب االسنان/جامعة بغداد693.2ثانوية كلية بغداد للبناتعلميمالك منعم انطوان نعوم89141512129036

طب االسنان/جامعة بغداد692.8اعدادية الكرامة للبناتعلميمينا محمد مهاوي كاظم90141512111070

طب االسنان/جامعة بغداد691ثانوية ايالف للبناتعلميايه صالح مهدي عباس91141512105006

طب االسنان/جامعة بغداد690.5اعدادية الكرامة للبناتعلمينورا عالء محمد سعيد داود92141512111085

طب االسنان/جامعة بغداد689اعدادية ام القرى للبناتعلميرحاب مازن فاضل محمد93141512079034

طب االسنان/جامعة بغداد688.8اعدادية الكرامة للبناتعلميمريم غازي احمد عباس94141512111064

طب االسنان/جامعة بغداد688ثانوية المتميزاتعلميزينب محمد حسن سعيد95141512094077

طب االسنان/جامعة بغداد688ثانوية دجلة للبناتعلميزينب نافع عبد هللا عداي96141512078067

طب االسنان/جامعة بغداد688ثانوية المتميزاتعلميزهراء محمد حسن علي حسين97141512094068

طب االسنان/جامعة بغداد687ثانوية المتميزاتعلمياية يوسف كاظم عبد االمير98141512094018

طب االسنان/جامعة بغداد687ثانوية سومر للبناتعلميايات هالل حريجه سلمان99141512072008

طب االسنان/جامعة بغداد686ثانوية الشمائل للبناتعلميمريم رياض عبد هللا شمس100141512109039

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء حسين ابراهيم ضهد101141512066022

طب االسنان/جامعة بغداد686ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمد عامر محمود فرحان102141511042048
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طب االسنان/جامعة بغداد686ثانوية الصمود للبناتعلميهدى نزار عبد الرزاق خلف103141512101065

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية الصمود للبناتعلميديانا شاكر محمود علوان104141512101019

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية الضحى للبناتعلميزينب عبد النبي حسين جالب105141512089031

طب االسنان/جامعة بغداد685اعداية الهدى للبناتعلميغنى ياسر عادل عبود106141512077071

طب االسنان/جامعة بغداد684.6ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد وليد علي فاضل107141511007016

طب االسنان/جامعة بغداد684.1زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعبد الرحمن فراس هاشم قمر108141511010040

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية فدك  للبناتعلميتبارك علي محمود سلمان109141512070016

الصيدلة/جامعة بغداد704.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد هشام عدنان عبد االمير110141511007109

الصيدلة/جامعة بغداد697اعدادية الناصرة للبناتعلمينبأ فاضل قاسم زعيج111141512061083

الصيدلة/جامعة بغداد694.4ثانوية المتميزاتعلميحنين عبد حسن عبد112141512094036

الصيدلة/جامعة بغداد691.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمنتظر نصير عبد القديم محمد113141511007123

الصيدلة/جامعة بغداد691اعداية الهدى للبناتعلميحوراء محمد جاسم دلي114141512077022

الصيدلة/جامعة بغداد689ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعبد هللا حارث عبد الكريم عباس115141511042030

الصيدلة/جامعة بغداد687ثانوية فدك  للبناتعلميآيات محمود شاكر عبد هللا116141512070001

الصيدلة/جامعة بغداد686ثانوية دجلة للبناتعلميفاطمه امير عبد هللا شوكت117141512078092

الصيدلة/جامعة بغداد686ثانوية فدك  للبناتعلميساره حميد كاظم فليح118141512070053

الصيدلة/جامعة بغداد686ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميريم فالح محمد حسين119141512112032

الصيدلة/جامعة بغداد685.5ثانوية المتميزاتعلميضحى محمد هاتف عبد الرضا120141512094110

الصيدلة/جامعة بغداد685اعدادية الفداء للبناتعلميزهراء اسماعيل عيدان غانم121141512100036

الصيدلة/جامعة بغداد685اعداية الهدى للبناتعلميزهراء عماد باقر محمد جعفر122141512077044

الصيدلة/جامعة بغداد685ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميسرى احمد منصور حمد123141512091019

الصيدلة/جامعة بغداد684.4ثانوية المتميزاتعلميساره عبد حردان علي124141512094088

الصيدلة/جامعة بغداد682.4ثانوية المتميزاتعلميزهراء سالم رشك زوير125141512094061

الصيدلة/جامعة بغداد682ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميايفان فؤاد محمد فرج126141512117008

الصيدلة/جامعة بغداد682ثانوية دجلة للبناتعلمينادين عمار فؤاد حميد127141512078131

الصيدلة/جامعة بغداد680.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحسام لؤي كمال حميد128141511010018

الصيدلة/جامعة بغداد680.1اعدادية الكرامة للبناتعلميسرى جواد جعفر مهدي129141512111046

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية زيونة المسائية للبنينعلميياسر سالم احمد راضي130141511209082

الصيدلة/جامعة بغداد680الثانوية الشرقية للبناتعلميهند موفق روفائيل الياس131141512097083

الصيدلة/جامعة بغداد680 تموز للبنات14ثانوية علميسرى نجاح مهدي داود132141512071048

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية دجلة للبناتعلميجمانه مالك رضا حسين133141512078020

الصيدلة/جامعة بغداد679.6الثانوية الشرقية للمتميزينعلميحيدر صفاء حمدي حكيم134141511046009

الصيدلة/جامعة بغداد679.3ثانوية المتميزاتعلميزينب انس مالك عبد الهادي135141512094073

الصيدلة/جامعة بغداد679.2الثانوية الشرقية للمتميزينعلميمحمد رعد صالح فياض136141511046021
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الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الضفاف للبناتعلمياديان محمد حسين ناضج137141512090003

النفط/الهندسة/جامعة بغداد676.3ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى احمد حسين سعيد138141511007112

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675ثانوية سومر للبناتعلميزهراء عالء صبيح سلمان139141512072052

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673.2ثانوية المتميزاتعلمينور احمد عاصم رميض140141512094147

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية ام ايمن للبناتعلميمريم سالم ارحيم شراد141141512062094

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلمينور طالب حسوني عبد الزهره142141512114044

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية عائشة للبناتعلميزينب عباس حسين عبد الرضا143141512074149

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية الضحى للبناتعلميهبه هللا عبد هللا سلطان سلمان144141512089047

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد645إعدادية المقدام للبنينعلميياسر اسماعيل خليل ابراهيم145141511017223

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد636اإلعدادية النظامية للبنينعلميعبد هللا نزار ابراهيم خليل146141511021118

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد634 تموز للبنات14ثانوية علميهند ثائر فوزي محمد علي147141512071088

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633.4ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين مازن عبد الرسول اسماعيل148141511007038

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633ثانوية ايالف للبناتعلميورده جليل زويني محمد149141512105056

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد630ثانوية الخليج العربي للبناتعلميوداد احمد رحيمه كاطع150141512063076

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد630ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميهدى رعد حسين ابراهيم151141512091040

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميإسراء قيس معله عباس152141512066001

الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميفاطمه رعد عبد الحسين مريخان153141512064020

الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلمينور الهدى حسين علي مسعد154141512117068

الهندسة/جامعة بغداد672.9ثانوية كلية بغداد للبناتعلميزهراء صادق عبد الجبار خماس155141512129015

الهندسة/جامعة بغداد672اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد عبد الكريم مخيف كتاب156141511022151

الهندسة/جامعة بغداد672اعدادية عائشة للبناتعلميحوراء سعد وحيد عبدي157141512074070

الهندسة/جامعة بغداد671.4ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعبيدة مازن شاكر محمود158141511042032

الهندسة/جامعة بغداد671اعداية الهدى للبناتعلميدعاء طالب صالح داود159141512077025

الهندسة/جامعة بغداد671اعدادية الفرح للبناتعلميرؤى مصطفى عوكي خافج160141512125011

الهندسة/جامعة بغداد671إعدادية المقدام للبنينعلمياحمد سعد قاسم صندل161141511017010

الهندسة/جامعة بغداد670.4ثانوية المتميزين للبنينعلميفادي ليث حازم عزيز162141511007089

الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلمياستبرق ماجد حسن عباس163141512117001

الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية المتميزاتعلميايه علي عبد الصاحب عبد164141512094023

الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية التاخي للبناتعلميرنين سامي كايد جميل165141512081006

الهندسة/جامعة بغداد670إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد هادي خلف كاظم166141511017184

الهندسة/جامعة بغداد669.6ثانوية المتميزاتعلميهبه عبد الرزاق علي حسين167141512094158

الهندسة/جامعة بغداد669.6ثانوية المتميزاتعلميبتول حكيم عبد الكريم مجيد168141512094024

الهندسة/جامعة بغداد669ثانوية المعرفة للبناتعلميآيه عادل جمعة غالي169141512106006

الهندسة/جامعة بغداد669ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميرهام عيدان عبد هللا علي170141512114013
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الهندسة/جامعة بغداد668.2ثانوية ذات الصواري للبناتعلميزينه اياد سلمان حمودي171141512095045

الهندسة/جامعة بغداد668.2ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين هيثم عبد الكريم عبد الرسول172141511007039

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية دار الحكمة للبنينعلمياحمد رزاق مهدي جواد173141511026004

الهندسة/جامعة بغداد668اإلعدادية الشرقية للبنينعلمينور الدين ادور وهيب صيهود174141511022192

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية المهج للبناتعلميايمان عبد الحميد اسماعيل عبد السيد175141512102009

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميشمس آمجد حنا ابلحد176141512112053

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية صفية للبناتعلميالهام عبد الرزاق ياسين هاوي177141512075009

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية فدك  للبناتعلميكوثر صالح حسن طخاخ178141512070078

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية المتميزاتعلميفاطمه عامر شهاب حمود179141512094121

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية ابي عبيده للبنينعلميعلي عبد الكريم الزم محمد180141511030046

الهندسة/جامعة بغداد667إعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر جاسم دحام منصور181141511016077

الهندسة/جامعة بغداد666.5اعدادية الكرامة للبناتعلميطيبة حسين علي محيسن182141512111056

الهندسة/جامعة بغداد666.5ثانوية المتميزين للبنينعلمياشرف لؤي فوزي سليمان183141511007018

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية الناصرة للبناتعلمينور اياد سلمان داود184141512061088

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميسجى وليد محمد فاضل رضا185141512117041

الهندسة/جامعة بغداد666إعدادية الجزيرة للبنينعلميايهاب محمد جواد عبد الحسين186141511018049

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية ذات الصواري للبناتعلميفاطمه حميد حاجم ابراهيم187141512095074

الهندسة/جامعة بغداد665.6ثانوية المتميزاتعلميعائشه عبد السالم امين عبد السالم188141512094113

الهندسة/جامعة بغداد665.2ثانوية المتميزاتعلميزينب محمود فاضل علي189141512094078

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية الناصرة للبناتعلميساره ابراهيم محسن عيسى190141512061047

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية كلية بغداد للبناتعلميفاخته باسم حمدي زيدان191141512129026

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية ايالف للبناتعلميميس محمد فرحان عواد192141512105049

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية دجلة للبناتعلمييقين سعد زيدان خلف193141512078155

الهندسة/جامعة بغداد664.9زيونة- ثانوية كلية بغداد علمينافع فراس نافع حميد194141511010073

الهندسة/جامعة بغداد664اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي عبد الكريم عبد الهادي احمد195141511021133

الهندسة/جامعة بغداد664اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد حميد عودة سجل196141511021182

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية الضفاف للبناتعلميفاطمه عباس خضير جبر هللا197141512090044

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية سومر للبناتعلميعال عدنان رحمن جاسم198141512072081

الهندسة/جامعة بغداد663.8اعدادية الكرامة للبناتعلمينبراس عبد هللا عياده مجيسر199141512111075

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية دجلة للبناتعلمينبأ محمد شاكر رشيد200141512078135

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميزينب فؤاد احمد جمال201141512112041

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية زينب للبناتعلميزهراء رحمن جدعان علي202141512110054

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية الخنساء للبناتعلميرسل وحيد مولود خضر203141512107019

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية صفية للبناتعلميدعاء عباس حسن قاسم204141512075027
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الهندسة/جامعة بغداد662.8ثانوية كلية بغداد للبناتعلميعبير بالل عبد الوهاب طه205141512129023

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية المسرة االهلية للبناتعلمييسر ثامر عباس ياس206141512091042

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية الضحى للبناتعلميايه عماد حسين حيدر207141512089008

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية الكرامة للبناتعلميصفاء علي كاظم حسن208141512111053

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء شوكت فاضل شوكة209141512078057

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية عائشة للبناتعلميرؤى ريسان حمدان سعد210141512074087

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية الوركاء المسائية للبناتعلمينهاوند حميد زاير علي211141512222031

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميعبير كاظم عطيه ابو الروض212141512066042

الهندسة/جامعة بغداد661اإلعدادية النظامية للبنينعلمياحمد فاضل حسن عبد هللا213141511021017

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميمحمد عدنان جليل ابراهيم214141511056036

الهندسة/جامعة بغداد660اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى كفاح كاظم حساني215141511021217

الهندسة/جامعة بغداد660اإلعدادية النظامية للبنينعلميذو الفقار علي طعمة محمد216141511021077

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية زينب للبناتعلميبراء صالح مهدي حسب217141512110026

الهندسة/جامعة بغداد660ثانوية المتميزاتعلميظالل مناضل فاضل عباس218141512094112

الهندسة/جامعة بغداد659.3ثانوية المتميزين للبنينعلميزيد محمد شريف عبد هللا219141511007048

الهندسة/جامعة بغداد659.1زيونة- ثانوية كلية بغداد علميجعفر مكي علي مصطفى220141511010014

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية ام ايمن للبناتعلميحوراء اسماعيل ابراهيم جواد221141512062022

الهندسة/جامعة بغداد659إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد سعيد عبد علي مشفي222141511016198

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية النزاهة للبناتعلميزهراء محمد عباس عبود223141512093029

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية االسكندرونة للبناتعلمينور محمد عوده مهدي224141512099057

الهندسة/جامعة بغداد658.9ثانوية ايالف للبناتعلميمريم يونس علي حسن225141512105045

الهندسة/جامعة بغداد658.6ثانوية ايالف للبناتعلميرقيه خالد جابر كاظم226141512105021

الهندسة/جامعة بغداد658اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمود احمد حسين جنيد227141511021201

الهندسة/جامعة بغداد658اإلعدادية النظامية للبنينعلميشهاب قيس محمد صالح شهاب228141511021095

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميتاله احمد قاسم محي الدين229141512112012

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية الناصرة للبناتعلمينور احمد عبد الرضا سلمان230141512061087

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية سومر للبناتعلميشهد علي عبد الحسن جمعه231141512072071

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية ام ايمن للبناتعلميزينب فاضل سعيد منشد232141512062057

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية دجلة للبناتعلميميس حميد عودة سجل233141512078122

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعز الدين جعفر ذياب ناوي234141511026058

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية ام ايمن للبناتعلميمروه كريم قاسم الزم235141512062093

الهندسة/جامعة بغداد655.7ثانوية المتميزاتعلميسالي صفاء حسين ناصر236141512094090

الهندسة/جامعة بغداد655.3ثانوية العقيدة للبناتعلميمريم عبد الستار عبد الرزاق علي237141512103052

الهندسة/جامعة بغداد655اعداية الهدى للبناتعلميساره علي محمد عبد الحسين238141512077055
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الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية سومر للبناتعلميرانيا أسماعيل نعمة غيالن239141512072032

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية ام ايمن للبناتعلميعذراء نبيل حميد رحيمه240141512062081

الهندسة/جامعة بغداد655إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد سالم جخيور سعدون241141511012006

الهندسة/جامعة بغداد654.8ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد رعد عيدان عبيد242141511007006

الهندسة/جامعة بغداد654.5الثانوية الشرقية للمتميزينعلمياحمد هاشم حميد مجيد243141511046004

الهندسة/جامعة بغداد654.1ثانوية العقيدة للبناتعلميغادة رعد عبد المنعم مكي244141512103040

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية النزاهة للبناتعلميسوزان فاضل عدنان وهم245141512093043

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية ايالف للبناتعلميعبير خليل ابراهيم شمشير246141512105036

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميشهد علي كاظم غالي247141512117047

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميهبه ياسر عمار وثيج248141512117076

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميساره نعيم كدر عباس249141512064014

الهندسة/جامعة بغداد654إعدادية المروج للبنينعلميعبد هللا علي حسين علي250141511013052

الهندسة/جامعة بغداد653.5ثانوية المتميزاتعلميشمس فارس صادق مصطفى251141512094098

الهندسة/جامعة بغداد653.2اعدادية الكرامة للبناتعلميرسل باسل وهب عبدي252141512111027

الهندسة/جامعة بغداد653اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي رعد عبد الكريم راضي253141511021126

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية دجلة للبناتعلميسجى محمود جاسم مجيد254141512078074

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميهيا مالك عبد الرضا جبر255141512112094

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية النورين للبنينعلميمصطفى عبد السالم جسام حمادي256141511004028

الهندسة/جامعة بغداد651.7ثانوية المتميزاتعلميزينب سعد صالح مرزه257141512094075

الهندسة/جامعة بغداد651.4ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميتبارك راسم عباس داود258141512112013

الهندسة/جامعة بغداد651.1ثانوية كلية بغداد للبناتعلميهبه محمد ناصر هبول259141512129043

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية الزهورللبناتعلميزهراء خالد سلمان فاخر260141512080031

الهندسة/جامعة بغداد651اإلعدادية النظامية للبنينعلمياحمد محمد وناس سلمان261141511021022

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية ايالف للبناتعلميايه صالح حسن حاجم262141512105007

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية عائشة للبناتعلميسجى ماجد سوادي غانم263141512074184

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية كلية بغداد للبناتعلميساره عدي عدنان يحيى264141512129019

الهندسة/جامعة بغداد650.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميسارة تقي الدين عبد الهادي حمدان265141512112044

الهندسة/جامعة بغداد650.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميتقى كمال حسين لطيف266141512112014

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميزهراء عدنان احمد علي267141512112037

الهندسة/جامعة بغداد650 تموز للبنات14ثانوية علميتبارك جاسم صالح حسين268141512071015

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميود محمد نعمه دبيش269141512117078

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية النهوض للبنينعلميكرار فالح هادي عكار270141511047148

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد673ثانوية المتميزاتعلميرند خالد جبار عبد العزيز271141512094054

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد672ثانوية الزهورللبناتعلميذكرى هشام سالم مزعل272141512080022
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الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671اعدادية التسامح للبناتعلميمينا علي حسين يونس273141512076137

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد669.7ثانوية المتميزاتعلميمريم حازم نصيف محمد274141512094136

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد669.4ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى احمد محمد حمزة275141511007113

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668.2ثانوية المتميزاتعلميرؤيا صادق كاظم عبد الحسين276141512094042

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668ثانوية الزهورللبناتعلميديانا حسن جعفر فندي277141512080020

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666.5ثانوية المتميزاتعلميلبنى محمود يحيى محمد رشيد278141512094127

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666ثانوية الزهورللبناتعلميساره خالد علي لفته279141512080039

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666ثانوية العقيدة للبناتعلميمروة عدنان ولي محمد280141512103050

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية حطين للبناتعلميهيرو بارزان حسن محمد281141512068047

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية النعيم للبناتعلميمروه حسن عبد الحسين حمزه282141512073018

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664.6ثانوية كلية بغداد للبناتعلميغادة عدي سمير شاكر283141512129025

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء محمد عبد علي مصطاف284141512066028

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664الثانوية الشرقية للبناتعلمينور محمد نبيل محمد285141512097078

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية ام ايمن للبناتعلميزهراء علي كاظم عبود286141512062053

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية الصمود للبناتعلميرسل عبد الحسين حافظ عبد علي287141512101023

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية دجلة للبناتعلمينور احمد عبد الحسين حنون288141512078137

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية الصمود للبناتعلميمريم علي عبد الجبار الحاج ناشي289141512101049

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمياسالم اسعد مخلف احمد290141512067004

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميرجاء زين العابدين عادل برهان الدين291141512117022

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661ثانوية االسكندرونة للبناتعلميقمر كاظم صيهود نومان292141512099045

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660.5ثانوية المتميزاتعلميسماء يحيى عبد المجيد مهدي293141512094093

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659.3الثانوية الشرقية للمتميزينعلميمؤيد عبد الرزاق سيد درويش294141511046019

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659ثانوية الزوراء للبنينعلميحسين علي دويش كمر295141511001034

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعداية الهدى للبناتعلميايه حامد رشيد بربوتي296141512077014

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658.9ثانوية المتميزاتعلميايالف نصير حسين علي297141512094020

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658.7ثانوية المتميزاتعلميطيبه رائد محمود عبد هللا298141512094111

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية االمال للبناتعلميشيماء حسين حسن عبد هللا299141512108076

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657.8ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد عادل كريدي مهدي300141511007100

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي محمد عزيز خليل301141511021140

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد582 تموز للبنات14ثانوية علميزينب عدنان محمد عبد هللا302141512071038

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد577ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميفرح رفيق محمود توفيق303141512112061

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد570ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميغيداء عبد العظيم ناظم زينل304141512096017

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد568اإلعدادية النظامية للبنينعلميسيف محمد حسن محمد علي305141511021093

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565اعدادية الفرح للبناتعلميثريا فارس جواد مهدي306141512125008
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الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564اعدادية النهوض للبنينعلميمحمد علي ردام نصيف307141511047159

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعبد الهادي ضياء عبد الهادي عبد الجبار308141511022084

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد562إعدادية ابن رشد للبنينعلميعمر محسن وادي ناصر309141511023134

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560ثانوية دجلة للبناتعلميمينا مزهر حسن جاسم310141512078129

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560إعدادية المروج للبنينعلميايمن سعد محمود عبد الجبار311141511013022

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560ثانوية دجلة للبناتعلمييمام جبار اطراد عكاب312141512078156

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد559ثانوية المعالي للبناتعلميسمى لؤي عالء رسول313141512127031

العلوم/جامعة بغداد656.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعبد هللا فيصل جواد اسماعيل314141511010047

العلوم/جامعة بغداد649اعدادية صفية للبناتعلميهدى حسين هاشم متاني315141512075101

العلوم/جامعة بغداد641ثانوية االمال للبناتعلميزهراء حمود حسن محيسن316141512108046

العلوم/جامعة بغداد640ثانوية الصباح االهلية للبناتعلمياية احمد سعيد عويد317141512132007

العلوم/جامعة بغداد636اعدادية المهج للبناتعلميبتول احسان محسن مظلوم318141512102013

العلوم/جامعة بغداد633إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمحمد أحمد علي مجلي319141511019157

العلوم/جامعة بغداد633ثانوية ايالف للبناتعلميزهراء محمود فاضل علي320141512105025

العلوم/جامعة بغداد631ثانوية الضفاف للبناتعلميامنه سلمان داود حسين321141512090010

العلوم/جامعة بغداد630ثانوية فدك  للبناتعلميرقيه عماد عواد كاظم322141512070033

العلوم/جامعة بغداد630ثانوية الخليج العربي للبناتعلميصفا محسن عالوي محمد323141512063042

العلوم/جامعة بغداد629اعدادية الكرامة للبناتعلميصفا عبد الكريم عبد الجبار أسهيم324141512111052

العلوم/جامعة بغداد629ثانوية االسكندرونة للبناتعلميهند احمد حسين عسل325141512099064

العلوم/جامعة بغداد628ثانوية النورين للبنينعلميحيدر عبد االمير حميد خميس326141511004008

العلوم/جامعة بغداد627ثانوية كلية بغداد للبناتعلميبدور مازن ناجي جاسم327141512129007

العلوم/جامعة بغداد627اعدادية زينب للبناتعلميفاطمه محمد غضبان جبر328141512110114

العلوم/جامعة بغداد627إعدادية ابن رشد للبنينعلميذو الفقار سعد عبد الحسن عبد329141511023072

العلوم/جامعة بغداد627ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميرفل احسان عزيز كاظم330141512104010

العلوم/جامعة بغداد626ثانوية المعرفة للبناتعلميأبرار عالء عبد االمير كاظم331141512106001

العلوم/جامعة بغداد624إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميياسر حسن هاشم نتيشة332141511019210

العلوم/جامعة بغداد623ثانوية المتميزاتعلميساره صباح حسن ناجي333141512094087

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية عائشة للبناتعلميزينب حسين علي دانه334141512074144

العلوم/جامعة بغداد622ثانوية فدك  للبناتعلميزهراء حسن فاضل كاظم335141512070043

العلوم/جامعة بغداد622ثانوية الضحى للبناتعلميحنين هادي علي عطا336141512089020

العلوم/جامعة بغداد621اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمياسيا قحطان عبد الحميد احمد337141512067006

العلوم/جامعة بغداد620إعدادية الجزيرة للبنينعلميمصطفى سعد كاظم جاسم338141511018271

العلوم/جامعة بغداد620ثانوية ام ايمن للبناتعلميرغدة محمد سلمان علوان339141512062037

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميرغد جمال ثامر عبود340141512067016
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العلوم/جامعة بغداد618اعدادية الفداء للبناتعلميهاله رعد علي خلف341141512100097

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية كلية بغداد للبناتعلميفاطمه منير فاخر عبد النبي342141512129030

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية الخليج العربي للبناتعلميبنين سلمان مهدي ناصر343141512063008

العلوم/جامعة بغداد617إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميامير حيدر خضر محمد344141511019037

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية العقيدة للبناتعلميدانية اياد صادق محمد345141512103014

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية الخليج العربي للبناتعلميايالف رضوان اسماعيل محمد346141512063004

العلوم/جامعة بغداد617 تموز للبنات14ثانوية علميضحى نجم عبد هللا مناحي347141512071053

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية سومر للبناتعلميزهراء كامل محسن عباس348141512072055

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية االسكندرونة للبناتعلميزينب دويش كمر فعل349141512099025

العلوم/جامعة بغداد616.4الثانوية الشرقية للمتميزينعلميعلي هشام قاسم حمودي350141511046015

العلوم/جامعة بغداد616.3ثانوية المتميزاتعلميضحى اسماعيل قاسم جميل351141512094107

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية عائشة للبناتعلمييقين سالم عبد الحسين جلب علي352141512074290

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية عائشة للبناتعلمينور علي غالي قاسم353141512074272

العلوم/جامعة بغداد615.4ثانوية كلية بغداد للبناتعلميايالف وليد حميد حسين354141512129005

العلوم/جامعة بغداد615ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميتبارك علي حسين شهيب355141512085013

العلوم/جامعة بغداد615ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميرقية علي عباس حمود356141512085019

العلوم/جامعة بغداد615إعدادية المقدام للبنينعلمياحمد عبد الحمزه خيري عبيد357141511017013

العلوم/جامعة بغداد615ثانوية النزاهة للبناتعلميزينب فاضل عجالن عليوي358141512093034

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية صفية للبناتعلمينور الهدى عمار محمد خماس359141512075089

العلوم/جامعة بغداد614.2الثانوية الشرقية للمتميزينعلميزيدون منعم محمد حسن360141511046011

العلوم/جامعة بغداد614إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد كريم فليح حسن361141511018246

العلوم/جامعة بغداد614ثانوية سومر للبناتعلميفجر علي جلوب نعمه362141512072089

العلوم/جامعة بغداد614ثانوية ام ايمن للبناتعلميحوراء لفتة شحوني هاشم363141512062027

العلوم/جامعة بغداد614ثانوية الضفاف للبناتعلميابتسام عدنان عزيز داخل364141512090001

العلوم/جامعة بغداد613ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء جالل احمد محمود365141512078053

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية عائشة للبناتعلميحوراء مزهر حسين علي366141512074075

العلوم/جامعة بغداد613ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء هجرس رزاق جابر367141512069028

العلوم/جامعة بغداد613ثانوية الزوراء للبنينعلميحسن علي غالب غانم الياس368141511001028

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية الفرح للبناتعلميدعاء محمد ابراهيم حسن369141512125010

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميايالف عالء ياسين حمد370141512117009

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميرنده خالد احمد محمد371141512117026

العلوم/جامعة بغداد612اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى نوزاد مجيد سلمان372141511022180

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية ام القرى للبناتعلمياية عز الدين عبد الباقي حسن373141512079015

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية الخنساء للبناتعلميتبارك عزيز علوان مسلم374141512107012

196 من 11صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة بغداد611.8ثانوية المتميزين للبنينعلميزيد نزار ناجي عزيز375141511007049

العلوم/جامعة بغداد611ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميمريم عدنان علي جاسم376141512085036

العلوم/جامعة بغداد611ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميواجدة بسام عبد حسين377141512096026

العلوم/جامعة بغداد611اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميدعاء سعد عبد االمير عليوي378141512066013

العلوم/جامعة بغداد611ثانوية دجلة للبناتعلميياسمين علي فخري عبدالوهاب379141512078150

العلوم/جامعة بغداد610اعداية الهدى للبناتعلميشاهيناز عباس علي قاسم380141512077058

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية سومر للبناتعلميايه عادل مهدي عجيل381141512072012

العلوم/جامعة بغداد610زيونة- ثانوية كلية بغداد علمياحمد هشام صبري محمد382141511010008

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية التسامح للبناتعلميجنات محمد ابراهيم حسن383141512076026

العلوم/جامعة بغداد609إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد باقر واثق صادق عبد الهادي384141511018222

العلوم/جامعة بغداد609إعدادية ابن رشد للبنينعلميسجاد ياس خضير مهدي385141511023084

العلوم/جامعة بغداد608ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميسرى كاظم خداداد محمد386141512117043

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية ام القرى للبناتعلمينور عبد السالم حسن علي387141512079110

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلمينور الهدى منال هاشم علوان388141512084053

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميتبارك كيالن سعيد شاكر389141512096002

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية الناصرة للبناتعلميموج حسين مطير راضي390141512061077

العلوم/جامعة بغداد604.4الثانوية الشرقية للمتميزينعلمياحمد ضياء حمد حسن391141511046001

العلوم/جامعة بغداد604.2اعدادية الكرامة للبناتعلمياسيا عدنان شبيب جاسم392141512111007

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية االمال للبناتعلميحوراء كريم ياسر حسين393141512108030

العلوم/جامعة بغداد603اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى عباس محمد سلمان394141511022173

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية المهج للبناتعلمينور محسن علي ضاحي395141512102060

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميديانا سعد انور عزيز396141512112022

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميتبارك أسعد جباره ياسين397141512064005

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميابتهال علي غافل جبر398141512085001

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميأيات سمير منجل جاسم399141512067003

العلوم/جامعة بغداد602اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي بهاء الدين فاضل عباس400141511022101

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميسرى سلمان عبود مخلف401141512066036

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعبد هللا استبرق عبد الرزاق عبد الوهاب402141511042029

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمحمد حسن فالح محمود403141511034055

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية ايالف للبناتعلميرسل حامد عبد الساده علوان404141512105018

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء محمد سماري رحيمة405141512074136

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميسوسن قاسم جبل حسون406141512132031

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية عائشة للبناتعلميايالف جواد حيدر خضير407141512074042

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الفضائل للبناتعلميعذراء علي حسين عبطان408141512083015
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العلوم/جامعة بغداد601اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميشهد فالح مجبل صالح409141512067041

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميشهالء ماجد جبر مناتي410141512132034

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية ام ايمن للبناتعلميمالك عزت محمد خالد411141512062104

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميامين مطاع حميد حسين412141511005016

العلوم/جامعة بغداد601إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميثامر كاظم خليف فيحان413141511012019

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية ام ايمن للبناتعلميهدى جليل ثجيل جحيل414141512062129

العلوم/جامعة بغداد600إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميسيف سعد لوش علوان415141511015031

العلوم/جامعة بغداد600إعدادية المروج للبنينعلميمنتظر عادل مكي عريبي416141511013114

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية النجاح للبنينعلميحسن فارس جاسم بالسم417141511027027

العلوم/جامعة بغداد599إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمحمد صفاء فائق أحمد418141511019161

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية ابن خلدون للبنينعلميأحمد خالد مراد كاظم419141511049002

العلوم/جامعة بغداد598ثانوية الرتاج للبناتعلميالتفات حامد محيسن كاظم420141512121001

العلوم/جامعة بغداد598ثانوية فدك  للبناتعلمينوره نجم عبد صخي421141512070091

العلوم/جامعة بغداد598اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين حسام عبد المحي عبد الباري422141511021059

العلوم/جامعة بغداد597ثانوية الخنساء للبناتعلميرقيه محمد جاسم محمد423141512107021

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية التسامح للبناتعلميفرح عمار نعيم كاظم424141512076121

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية ام ايمن للبناتعلميشهد حسين خضير فزع425141512062073

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية الناصرة للبناتعلميزهراء ليث فاضل عيسى426141512061042

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية زينب للبناتعلميطيبة يوسف حسن نصيف427141512110100

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميمأب عبد السالم عبود محمود428141512104028

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية النخبة االهلية للبناتعلمياميره محمد رضا حميد429141512118002

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية التسامح للبناتعلميفرح رائد سليم كريم430141512076118

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية سومر للبناتعلميرقيه حسن حسين ساجت431141512072040

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية ام عمارة  للبناتعلميفاطمه عبد الحمزه شمس جلوب432141512087027

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية الفداء للبناتعلميندى عالء نصيف جاسم433141512100088

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية النهوض للبنينعلميباهر عدنان علي حسين434141511047033

العلوم/جامعة بغداد595إعدادية الجزيرة للبنينعلميصبري بشار صبري احمد435141511018128

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميزينب طالب فنوص عزيز436141512122005

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية التاخي للبناتعلمينور الهدى حيدر هاشم قاسم437141512081033

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميشهد حسن عالوي ضاحي438141512067039

العلوم/جامعة بغداد594إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعبد هللا ماجد سريون زيدان439141511015044

العلوم/جامعة بغداد593ثانوية دجلة للبناتعلميرسل رافد عبد الغني رشيد440141512078035

العلوم/جامعة بغداد593إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد عزيز احمد صالح441141511017179

العلوم/جامعة بغداد593ثانوية الخليج العربي للبناتعلميزينب نصير هاشم فاخر442141512063029
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العلوم/جامعة بغداد593ثانوية الخنساء للبناتعلميامنه يوسف فاضل الفي443141512107009

العلوم/جامعة بغداد592للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد علميفيصل عبد الرزاق عبد الرضا حمد444141511033010

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية دجلة للبناتعلمينور الهدى صبري ابو بكر امين445141512078139

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية ام عمارة  للبناتعلميغزالن فاضل نايف فزع446141512087025

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية دجلة للبناتعلميرندة نائل عادل جرجيس447141512078045

العلوم/جامعة بغداد592اعدادية دار الحكمة للبنينعلميمازن بشار صبري زيا448141511026084

العلوم/جامعة بغداد592إعدادية المقدام للبنينعلميحسن فالح حسن عيسى449141511017046

العلوم/جامعة بغداد591.4ثانوية المتميزاتعلميضحى جمال عبد محمد450141512094108

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميصادق عبد ميس عودة451141511050022

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية النجاح للبنينعلمياحمد بهاء الدين حسن عباس452141511027004

العلوم/جامعة بغداد590.7ثانوية كلية بغداد للبناتعلميمريم هادي عادل احمد453141512129035

العلوم/جامعة بغداد590إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميحسنين رعد علي ناصر454141511009029

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية النهوض للبنينعلميعلي عماد عباس قادر455141511047133

العلوم/جامعة بغداد590ثانوية الخليج العربي للبناتعلميلبنى ماهر صدام جخيور456141512063055

العلوم/جامعة بغداد590ثانوية المعرفة للبناتعلميشهد عبد الكريم صبيح حسين457141512106021

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية دار الحكمة للبنينعلميمحمد حميد جاسم محمد458141511026094

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية ابي عبيده للبنينعلميزين العابدين قاسم خريبط خلف459141511030029

العلوم/جامعة بغداد589.1ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد سعد محمد ندا460141511007098

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية الفداء للبناتعلميفاطمه محمد خليل ابراهيم461141512100075

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية النهوض للبنينعلميامجد سامي عباس غيالن462141511047028

العلوم/جامعة بغداد588.8زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحيدر ياسين عباس عليوي463141511010028

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمالك رشيد صبيح عاصي464141511008148

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميتبارك عبود محسن عوده465141512064006

العلوم/جامعة بغداد588إعدادية صنعاء للبنينعلميحسن قاسم ويس خضير466141511025016

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية دجلة للبناتعلميمريم ثامر باقر محمد علي467141512078107

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية عائشة للبناتعلميزينب رياض طالب حسين468141512074146

العلوم/جامعة بغداد587إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد منهل عباس عبد االمير469141511018247

العلوم/جامعة بغداد586.8ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد ليث شاكر رشيد470141511007107

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميمصطفى فاضل فرحان صالح471141511056040

العلوم/جامعة بغداد586 تموز للبنات14ثانوية علميسالي باسم محمد حسن472141512071044

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلمينبأ صباح سعد نوري473141512085039

العلوم/جامعة بغداد586إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمحمد هوني عبد طوبان474141511019174

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعلي محمد رفعت ناجي شاكر475141511042039

العلوم/جامعة بغداد586إعدادية الجمهورية للبنينعلميعقيل سعد خليفه محمد476141511016134

196 من 14صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة بغداد585ثانوية معصومة للبناتعلميحنان حيدر عبد الحسين دبوني477141512113001

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية االسكندرونة للبناتعلميزينب حاتم محمد سليم478141512099023

العلوم/جامعة بغداد584اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد عالء الدين حسن محسن479141511021191

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية الخنساء للبناتعلميرسل محمد حميد دعيم480141512107018

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميطه ياسر سالم سلمان481141511005057

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميسجاد ماجد حميد محمد482141511008071

العلوم/جامعة بغداد583 تموز للبنات14ثانوية علميمريم جاسم صالح حسين483141512071068

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية التاخي للبناتعلميفاطمه نجم عبد عاشور484141512081026

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميلمياء خضير عباس علي485141512067056

العلوم/جامعة بغداد583إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد عماد عودة سدخان486141511016207

العلوم/جامعة بغداد582.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلمينور الهدى ناظر جلوب رشيد487141512112087

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية عائشة للبناتعلميأسماء سامي قاسم مونس488141512074003

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية ام ايمن للبناتعلميشهد رحيم عبد الحسن مويح489141512062074

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية الزهورللبناتعلمياطياف جمعه حنش شبار490141512080004

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية الهدف األهلية للبنينعلميمصطفى حسن دوش كطينه491141511044020

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية الجمهورية للبناتعلميآيه علي احمد علوان492141512098002

العلوم/جامعة بغداد581ثانوية الخنساء للبناتعلميتوالي أحمد درويش عصفور493141512107013

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية دجلة للبناتعلميأفنان عالء عبد الحسين حمود494141512078002

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميأيه أحمد عبد الرضا محمد495141512084001

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية زينب للبناتعلميغفران أحمد رحيم سعود496141512110103

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميمالك فالح حسن جاسم497141512066051

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية الفضائل للبناتعلميعذراء عبد الرضا صانت زغير498141512083014

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميإبراهيم سليم موله محمد499141511042001

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية ابي عبيده للبنينعلميحسين علي حسن مهدي500141511030019

العلوم/جامعة بغداد579زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمصطفى عالء احمد محمد باقر501141511010070

العلوم/جامعة بغداد578.1ثانوية ذات الصواري للبناتعلميرغد ابراهيم محي حمد502141512095032

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية العقيدة للبناتعلميرقية علي حمد شتال503141512103019

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية ام ايمن للبناتعلميسجى سعد جاسم هادي504141512062066

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية االمال للبناتعلميفاطمه جوني بجاي كوده505141512108085

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية زينب للبناتعلميشريهان سالم صدام هاشم506141512110093

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية التسامح للبناتعلميسحر طارق ابراهيم خماس507141512076082

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر ربيع خلف حسن508141511047065

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية ام القرى للبناتعلمينور نصر حامد عبيد509141512079111

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميشمس طالب محمد فارس510141512067036
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العلوم/جامعة بغداد577الثانوية الشرقية للبناتعلمينور احمد هادي مهدي511141512097076

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر ضياء عبد هللا احمد512141511047069

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية المهج للبناتعلميايات محمد راضي جاسم513141512102005

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد يوسف عبد شايع514141511047025

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد581اعدادية الفرح للبناتعلميمريم دريد عبد الجبار احمد515141512125029

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد574اعدادية زينب للبناتعلميايناس حسن علي عبد هللا516141512110023

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد571ثانوية المعالي للبناتعلميتبارك مهدي عاشور مهدي517141512127011

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد569اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميمريم فوزي فيصل عباس518141512123014

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد568اعدادية التسامح للبناتعلميحوراء ثامر رشيد سعيد519141512076031

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعداية الهدى للبناتعلمينبأ جعفر عبد الكاظم مهدي520141512077085

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد562ثانوية ام ايمن للبناتعلمينور الهدى حسون حمود رسن521141512062115

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد562ثانوية المعالي للبناتعلميمنى ليث جعفر صادق522141512127050

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية ام عمارة  للبناتعلميديانا ذخر حسين علي523141512087008

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد559.6ثانوية المتميزاتعلميلينا ابراهيم محمد علي جعفر524141512094130

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد559ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميساره كريم عبد العباس محيل525141512117038

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد558اعدادية التسامح للبناتعلمياسراء صادق عباس سلمان526141512076004

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد558اعدادية صفية للبناتعلميديانا صباح مرداو كاطع527141512075029

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد557ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميدانيه فارس علي جاسم528141512112020

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد619اعدادية زينب للبناتعلميسهى اسماعيل عباس محمد529141512110091

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد555اعدادية زينب للبناتعلمينبأ داود سلمان جواد530141512110127

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد554ثانوية دجلة للبناتعلميضحى طالب لفته فعيل531141512078084

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد551اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميحوراء رؤوف عباس نيره532141512066011

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد545ثانوية الشمائل للبناتعلميتبارك فاضل عبد هللا اهميلي533141512109011

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد545اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميسالي شاكر هاشم مهاوش534141512066035

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543ثانوية ام ايمن للبناتعلميمريم عالء كريم مهدي535141512062099

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543اعدادية ام القرى للبناتعلميزينب رحيم عباس محمد536141512079053

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد542ثانوية االمال للبناتعلمياصاله حامد جاسم بندر537141512108011

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد541ثانوية العقيدة للبناتعلميمريم نزار مجيد سعيد538141512103054

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميوداد علي جواد شارع539141512122009

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538ثانوية االبتهال للبناتعلميمروة محمد حسن كنبار540141512069053

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538ثانوية المعالي للبناتعلميمريم عصام جعفر مجيد541141512127047

العلوم للبنات/جامعة بغداد639ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميشهد كاظم حمود حطاب542141512091022

العلوم للبنات/جامعة بغداد607ثانوية االمال للبناتعلميشهد حسين علي علوان543141512108073

العلوم للبنات/جامعة بغداد600ثانوية المعرفة للبناتعلميفرح جمال عبد الرزاق محمود544141512106024
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العلوم للبنات/جامعة بغداد591اعدادية عائشة للبناتعلميسارة محمد عوده عبد545141512074167

العلوم للبنات/جامعة بغداد586ثانوية االسكندرونة للبناتعلميداليا منير يعقوب يوسف546141512099012

العلوم للبنات/جامعة بغداد583اعدادية التسامح للبناتعلمينور علي لطيف جواد547141512076154

العلوم للبنات/جامعة بغداد582اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمياسيل سالم محمد حمد548141512067007

العلوم للبنات/جامعة بغداد581ثانوية النزاهة للبناتعلميطيبة خضير هاشم دبيس549141512093049

العلوم للبنات/جامعة بغداد579اعدادية الكرامة للبناتعلميآيه طارق جعفر سلمان550141512111004

العلوم للبنات/جامعة بغداد579ثانوية الخليج العربي للبناتعلميدعاء دلف قحطان دلف551141512063014

العلوم للبنات/جامعة بغداد578ثانوية الصباح االهلية للبناتعلمياسراء عبد الستار عبد الجبار عبد الصاحب552141512132003

العلوم للبنات/جامعة بغداد575اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء حازم حميد راضي553141512074119

العلوم للبنات/جامعة بغداد574ثانوية النزاهة للبناتعلمينهى محمد جاسم موحي554141512093069

العلوم للبنات/جامعة بغداد574ثانوية الخليج العربي للبناتعلميغفران عبد الرحمن راضي صيهود555141512063046

العلوم للبنات/جامعة بغداد573اعدادية صفية للبناتعلمينور نجم عبيد لطيف556141512075096

العلوم للبنات/جامعة بغداد573ثانوية الخليج العربي للبناتعلمينبأ علي حسين علوان557141512063065

العلوم للبنات/جامعة بغداد571اعدادية ام القرى للبناتعلميضحى طارق حامد عطيه558141512079081

العلوم للبنات/جامعة بغداد571ثانوية العقيدة للبناتعلميمريم عبد الرحمن كاظم عبد هللا559141512103051

العلوم للبنات/جامعة بغداد570اعداية الهدى للبناتعلميرحمه عادل سالم داود560141512077029

العلوم للبنات/جامعة بغداد567ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلمييسر حيدر مزهر حمادي561141512085047

العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية ام القرى للبناتعلميريم سعد محمود سمير562141512079046

العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية زينب للبناتعلميتبارك علي محمد عبد الساده563141512110028

العلوم للبنات/جامعة بغداد565اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميرسل نجم عبود كاطع564141512066017

العلوم للبنات/جامعة بغداد564.3ثانوية ذات الصواري للبناتعلميغفران خضير عباس محمد علي565141512095071

العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية ام ايمن للبناتعلميبنين علي فاضل عبد علي566141512062012

العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميكوثر سامي هادي نايف567141512088017

العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية سومر للبناتعلميغفران عدنان محمود سلمان568141512072082

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية التسامح للبناتعلميحنين اكرم ناظم جعفر569141512076028

العلوم للبنات/جامعة بغداد563ثانوية االسكندرونة للبناتعلمينورس حامد راضي مانع570141512099058

العلوم للبنات/جامعة بغداد562اعدادية عائشة للبناتعلميرانيه كاظم بالسم حسن571141512074093

العلوم للبنات/جامعة بغداد561.9ثانوية المتميزاتعلميزينة مثنى اسماعيل داود572141512094080

العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية ام القرى للبناتعلميايات حميد كامل لفته573141512079013

العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميشهالء حسين بشير مايع574141512067043

العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميعال رائد علي موسى575141512117051

العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية االمال للبناتعلميحنان حيدر حميد فرسان576141512108025

القانون/جامعة بغداد626ثانوية الرتاج للبناتعلميمريم جواد احمد راضي577141512121015

القانون/جامعة بغداد618.4ثانوية المتميزاتعلميساره ريسان كاظم فليح578141512094086
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القانون/جامعة بغداد615اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميليث قاسم دويج خلف579141511008145

القانون/جامعة بغداد660اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك محمد خلف عبد580141522100020

القانون/جامعة بغداد649ثانوية الشمائل للبناتادبيحنين علي مزهر لفته581141522109014

القانون/جامعة بغداد646ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيغادة محمد شاطي عبودي582141522088024

القانون/جامعة بغداد645ثانوية الوفاء للبناتادبينسرين جاالك مجيد برزان583141522128023

القانون/جامعة بغداد641ثانوية الضحى للبناتادبيحنين مهدي جوده زاير حسون584141522089015

القانون/جامعة بغداد640ثانوية االسكندرونة للبناتادبيلمى وليد فريح عبد585141522099069

القانون/جامعة بغداد634ثانوية االبتهال للبناتادبيسوالف عامر مجبل مطلك586141522069055

القانون/جامعة بغداد634اعدادية الفرح للبناتادبيشيماء علي حمزه حبيب587141522125028

القانون/جامعة بغداد629اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء رياض ابراهيم دواي588141522076074

القانون/جامعة بغداد629اعدادية المهج للبناتادبيايمان محسن فاضل كاظم589141522102016

القانون/جامعة بغداد626ثانوية الزهورللبناتادبيشهد عبد الصمد عريبي محسن590141522080048

القانون/جامعة بغداد623ثانوية ايالف للبناتادبيمنار احمد كامل جاسم591141522105020

القانون/جامعة بغداد617اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفضيله عبد الحكم أحمد علي592141522066096

القانون/جامعة بغداد616ثانوية الوفاء للبناتادبيعذراء ستار حنون حسون593141522128017

القانون/جامعة بغداد614ثانوية الصمود للبناتادبيبان محمد شمخي عبد594141522101006

القانون/جامعة بغداد612 تموز للبنات14ثانوية ادبيداليا خالد طاهر مهاوي595141522071012

القانون/جامعة بغداد612ثانوية الصمود للبناتادبيمالك امين عبد مختار596141522101042

القانون/جامعة بغداد610ثانوية االمال للبناتادبيحنان منعم الطيف حسين597141522108017

القانون/جامعة بغداد609ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبياسيل عبد الحسين سعيد اسماعيل598141522085002

القانون/جامعة بغداد608ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيمروه عامر خشاب عباس599141522088028

القانون/جامعة بغداد607اعدادية صفية للبناتادبيداليا حسين سلمان جواد600141522075042

القانون/جامعة بغداد607ثانوية معصومة للبناتادبيكوثر داود هاشم روفه601141522113020

القانون/جامعة بغداد606ثانوية المعالي للبناتادبيرقيه كريم حمزه طاهر602141522127022

القانون/جامعة بغداد605اعدادية الفداء للبناتادبيضحى محمد موسى محمد603141522100076

القانون/جامعة بغداد605ثانوية حطين للبناتادبيرقية عامر غازي ابراهيم604141522068018

القانون/جامعة بغداد605اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيميعاد خضير راضي شياع605141522066107

القانون/جامعة بغداد605إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيرضا جعفر موسى برغوث606141521012037

القانون/جامعة بغداد605اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي محسن زغير ثامر607141521028092

القانون/جامعة بغداد603اعدادية الناصرة للبناتادبيمينا مهدي عبد هللا مجبل608141522061068

القانون/جامعة بغداد602اعدادية الناصرة للبناتادبيآيه ياسين محمد مهدي609141522061008

القانون/جامعة بغداد602اعداية الهدى للبناتادبيبراء اكرم محمد فرج610141522077016

القانون/جامعة بغداد599اعدادية المهج للبناتادبيايالف عبد الحميد اسماعيل عبد السيد611141522102014

العلوم السياسية/جامعة بغداد588ثانوية االبتهال للبناتعلمينور قاسم محي كاطع612141512069063
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العلوم السياسية/جامعة بغداد574ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب اسماعيل منشد شاتي613141512107029

العلوم السياسية/جامعة بغداد563ثانوية الخنساء للبناتعلميجمان هاني سمير عباس614141512107014

العلوم السياسية/جامعة بغداد561اعدادية الكرامة للبناتعلميزهراء عبد العزيز عباس مصطفى615141512111038

العلوم السياسية/جامعة بغداد561اإلعدادية النظامية للبنينعلميابراهيم رعد عبد الواحد متعب616141511021002

العلوم السياسية/جامعة بغداد558 تموز للبنات14ثانوية علميهويده فاضل حسن حسين617141512071090

العلوم السياسية/جامعة بغداد557اعدادية عائشة للبناتعلميليلى عامر عبود طالل618141512074238

العلوم السياسية/جامعة بغداد556.8زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحسام الدين حيدر خليل ابراهيم619141511010016

العلوم السياسية/جامعة بغداد556ثانوية المعرفة للبناتعلميمروه جواد كاظم جاسم620141512106026

العلوم السياسية/جامعة بغداد547ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيضحى ثامر صالح حاجم621141522132005

العلوم السياسية/جامعة بغداد540اعدادية الفداء للبناتادبيرفل خضير عباس جواد622141522100037

العلوم السياسية/جامعة بغداد539ثانوية ام ايمن للبناتادبيتبارك صالح عبد مطرود623141522062014

العلوم السياسية/جامعة بغداد534إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي هاشم بدن علي624141521019073

العلوم السياسية/جامعة بغداد533اعدادية البشير للبنينادبيبارق صالح حسن محمد علي625141521036020

العلوم السياسية/جامعة بغداد530إعدادية صنعاء للبنينادبيراني زياد حارس بهنام626141521025024

العلوم السياسية/جامعة بغداد530إعدادية صنعاء للبنينادبيكرار حيدر قنبر عباس627141521025046

العلوم السياسية/جامعة بغداد527ثانوية الضحى للبناتادبيريام علي ناصر حسين628141522089028

العلوم السياسية/جامعة بغداد526ثانوية سومر للبناتادبيغفران محمود سامي علي629141522072109

العلوم السياسية/جامعة بغداد525ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسارة كاظم مراح مطر630141522092015

العلوم السياسية/جامعة بغداد524ثانوية االمال للبناتادبيزينه رحمان علي جاسم631141522108049

العلوم السياسية/جامعة بغداد520ثانوية الشمائل للبناتادبينور منير درهم شنيشل632141522109062

العلوم السياسية/جامعة بغداد519إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد هللا ارتقاء انور عبد الجبار633141521019053

العلوم السياسية/جامعة بغداد518اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيحوراء ثامر علي سلمان634141522067026

العلوم السياسية/جامعة بغداد516اعدادية المهج للبناتادبيزهراء بشير عذافه غضبان635141522102046

العلوم السياسية/جامعة بغداد516ثانوية سومر للبناتادبيرسل رحمن محسن صالح636141522072048

العلوم السياسية/جامعة بغداد516الثانوية الشرقية للبناتادبيمها مؤيد محمد محسن637141522097034

العلوم السياسية/جامعة بغداد515ثانوية النزاهة للبناتادبياكرام عبد االحد ربيع تامول638141522093007

العلوم السياسية/جامعة بغداد514ثانوية حطين للبناتادبيكرم محمود شاكر شريف639141522068037

العلوم السياسية/جامعة بغداد514ثانوية االمال للبناتادبيسمر عماد عبد الواحد مهوس640141522108058

العلوم السياسية/جامعة بغداد511الخارجيونادبيحسن علي هليل عليوي641141521400011

العلوم السياسية/جامعة بغداد511ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينبأ احمد عبد هللا احمد642141522115059

العلوم السياسية/جامعة بغداد511اعدادية التسامح للبناتادبيضحى موفق مهدي هزاع643141522076125

العلوم السياسية/جامعة بغداد506اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء عبد الرزاق صالح اغليم644141522074103

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيوائل طالب جليل حسون645141521005117

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية النزاهة للبناتادبيأيالف سعد عبد محمد646141522093002
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العلوم السياسية/جامعة بغداد505ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيحوراء عبد الرحمن خلف طاهر647141522064017

العلوم السياسية/جامعة بغداد503اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم بهاء عباس حسين648141522067076

العلوم السياسية/جامعة بغداد501ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرانيه مازن عبد الحسين جبر649141522104008

العلوم السياسية/جامعة بغداد501الثانوية الشرقية للبناتادبيسجى غالب كامل زباله650141522097021

العلوم السياسية/جامعة بغداد500ثانوية االبتهال للبناتادبيسوسن ناجي هالل سلوم651141522069054

العلوم السياسية/جامعة بغداد500اعدادية عائشة للبناتادبيغدير حسين كاظم جلوب652141522074165

العلوم السياسية/جامعة بغداد499ثانوية الخليج العربي للبناتادبيضحى فالح احمد الياس653141522063055

التمريض/جامعة بغداد665ثانوية الصمود للبناتعلميرسل حسين طاهر علوان654141512101022

التمريض/جامعة بغداد664اعدادية ام القرى للبناتعلميحوراء حيدر كاظم محمد655141512079025

التمريض/جامعة بغداد650ثانوية الزهورللبناتعلميسحر علي عبد الحسن نايف656141512080046

التمريض/جامعة بغداد645اعدادية الناصرة للبناتعلميشهد حسين محمد مدب657141512061054

التمريض/جامعة بغداد644اعدادية صفية للبناتعلميايناس حسن محمد عبد هللا658141512075014

التمريض/جامعة بغداد630ثانوية االبتهال للبناتعلميالهام خالد عطوي مطلك659141512069009

التمريض/جامعة بغداد618ثانوية السجود للبناتعلميفرقان رحيم عبيد جفجير660141512065036

التمريض/جامعة بغداد617ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب غانم مجيد عباس661141512107032

التمريض/جامعة بغداد615ثانوية الصمود للبناتعلميحوراء قاسم حسن مهدي662141512101015

الطب البيطري/جامعة بغداد618الثانوية الشرقية للبناتعلمينبراس ميسر غانم ذنون663141512097074

الطب البيطري/جامعة بغداد615.6ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميبيرتا صليوه الزار صليو664141512112011

الطب البيطري/جامعة بغداد615.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميزين ماجد جرجيس مجيد665141511010032

الطب البيطري/جامعة بغداد591إعدادية الجزيرة للبنينعلميضرغام عباس فضاله سمير666141511018129

الطب البيطري/جامعة بغداد584اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي جميل جليل مرزه667141511022103

الطب البيطري/جامعة بغداد570إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد فوزي فيصل عباس668141511016209

الطب البيطري/جامعة بغداد562إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميأيمن عصام حنا عيسى669141511020014

الطب البيطري/جامعة بغداد560ثانوية سومر للبناتعلمينور الهدى سالم حواس علي670141512072109

الطب البيطري/جامعة بغداد558اعدادية التسامح للبناتعلمينور علي احمد حسن671141512076152

الطب البيطري/جامعة بغداد557اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد عبد االمير سلمان خير هللا672141511047012

الطب البيطري/جامعة بغداد556اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميابراهيم لطيف صعيب جبرة هللا673141511050001

الطب البيطري/جامعة بغداد555ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميأنس نصير عبد الجبار جاسم674141511042009

الطب البيطري/جامعة بغداد554ثانوية المتميزاتعلميافنان خلوق إبراهيم محمد675141512094012

الطب البيطري/جامعة بغداد551ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميشيرين شاكر محمود راضي676141512117048

الطب البيطري/جامعة بغداد547.6الثانوية الشرقية للمتميزينعلميعلي مصدق محمد علي عبد الحسين677141511046014

الطب البيطري/جامعة بغداد547اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي المرتضى محمد عالوي حاجي678141511021121

الطب البيطري/جامعة بغداد545ثانوية دجلة للبناتعلميرند جليل عيدان حليحل679141512078042

الطب البيطري/جامعة بغداد544الثانوية الشرقية للبناتعلميساره احمد ذياب أحمد680141512097040
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الطب البيطري/جامعة بغداد543.3ثانوية المتميزين للبنينعلميعصام نبيل عبد الستار حسن681141511007069

الطب البيطري/جامعة بغداد543ثانوية االسكندرونة للبناتعلميعبير عيسى عمران حسين682141512099038

الطب البيطري/جامعة بغداد543ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميوسام وائل شمعون يعقوب683141511034082

الطب البيطري/جامعة بغداد542إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميداود سالم جخيور سعدون684141511012036

الطب البيطري/جامعة بغداد537ثانوية دجلة للبناتعلميريم نبيل سعدون محمد علي685141512078051

الطب البيطري/جامعة بغداد536ثانوية التكامل االهلية للبناتعلميحوراء يحيى كاظم حسن686141512130002

الطب البيطري/جامعة بغداد536إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي الكبر عبيد علي زناد687141511019133

الطب البيطري/جامعة بغداد534ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميحسين علي دواي رشك688141511043015

الزراعة/جامعة بغداد534ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميسجاد جاسم حميد أمين689141511042025

الزراعة/جامعة بغداد532ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميايهاب غازي فرحان حاجي690141511042014

الزراعة/جامعة بغداد527اعداية الهدى للبناتعلميهدى نصير صادق جعفر691141512077094

الزراعة/جامعة بغداد526ثانوية الجمهورية للبناتعلمياصاله طالب عبود شنيار692141512098004

الزراعة/جامعة بغداد520ثانوية االسكندرونة للبناتعلميمريم مهدي دابس عبد الحسن693141512099048

الزراعة/جامعة بغداد518ثانوية الصدر الثاني للبنينعلميحسين سعد حسين عبد هللا694141511006006

الزراعة/جامعة بغداد507ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميعلي عباس نصر هللا محان695141511034036

الزراعة/جامعة بغداد507ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمرتضى محمد زغير صافي696141511034067

الزراعة/جامعة بغداد506اعدادية اسد بغداد للبنينعلميمهند علي هاون جدوع697141511048059

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية الجمهورية للبناتعلميصفا ظافر محمد ضياء عبد الرزاق698141512098037

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية المتميزاتعلميتارا سعد الدين محمدامين عبد هللا699141512094026

الزراعة/جامعة بغداد505اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء سليم حسن راضي700141512074123

الزراعة/جامعة بغداد505اعدادية دار الحكمة للبنينعلمياحمد محمد بسيط علوان701141511026007

الزراعة/جامعة بغداد504إعدادية الجمهورية للبنينعلميعباس فاضل صانت حسن702141511016123

الزراعة/جامعة بغداد503ثانوية ام ايمن للبناتعلميرضوان عماد ياسين سيد703141512062035

الزراعة/جامعة بغداد503اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد عادل قاسم مصطفى704141511021189

الزراعة/جامعة بغداد501إعدادية ابن رشد للبنينعلمييوسف عبد المطلب عويد مزعل705141511023214

الزراعة/جامعة بغداد500اعداية الهدى للبناتعلميرسل حسين هادي صالح706141512077030

الزراعة/جامعة بغداد500إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميحسن عبد الهادي عبد الحسن بدر707141511019050

الزراعة/جامعة بغداد499ثانوية االسكندرونة للبناتعلميفرح فائق كامل حمزه708141512099043

الزراعة/جامعة بغداد498إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميحسين فائز فاضل أحمد709141511020035

الزراعة/جامعة بغداد497ثانوية دجلة للبناتعلميآمنه رائد محمود محمدجميل710141512078003

الزراعة/جامعة بغداد496اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد علي سبع خميس711141511021193

الزراعة/جامعة بغداد496اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد فارس جعفر جليهم712141511022156

الزراعة/جامعة بغداد493ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعالء صالح محمد جاسم713141511042033

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية النهوض للبنينعلميعلي عباس فضاله سمير714141511047130
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الزراعة/جامعة بغداد492ثانوية سومر للبناتعلميايه عباس احمد عوين715141512072013

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية ام القرى للبناتعلميطيبه علي نعيمه كشمر716141512079085

الزراعة/جامعة بغداد490ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميواثق زياد عبد الجبار عبد الوهاب717141511042062

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميحيدر ناصر بديوي بشارة718141511050014

الزراعة/جامعة بغداد489اعدادية عائشة للبناتعلميايناس رحيم عطيه عيسى719141512074043

الزراعة/جامعة بغداد489إعدادية بطل خيبر للبنينعلمياوار عبد الكريم شنان محمد720141511011012

الزراعة/جامعة بغداد488إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد علي حمادي علوان721141511012008

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية الفرح للبناتعلميريام حمد حسن محمد722141512125015

الزراعة/جامعة بغداد488ثانوية سومر للبناتعلميعذراء محمود بسمار ورد723141512072080

الزراعة/جامعة بغداد488إعدادية الجزيرة للبنينعلميامجد عبد الحسين عبد لفته724141511018041

الزراعة/جامعة بغداد488اعداية الهدى للبناتعلميرسل رشيد عباس رشيد725141512077031

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية التسامح للبناتعلميزهراء حمزه عباس جاسم726141512076065

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية الفداء للبناتعلمينور محمد قاسم محمد727141512100094

الزراعة/جامعة بغداد487إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلمياحمد نوار عبد الحميد عبد المجيد728141511009019

الزراعة/جامعة بغداد487إعدادية ابن رشد للبنينعلميمصطفى فرات حسين جبر729141511023182

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية دجلة للبناتعلمينور ظافر ناطق ابراهيم730141512078141

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية عائشة للبناتعلمينور زبيدي شمخي جبر731141512074268

الزراعة/جامعة بغداد486ثانوية ذات الصواري للبناتعلميزهراء حيدر فاروق ابراهيم732141512095037

الزراعة/جامعة بغداد484.4ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد فاضل قاسم محمد733141511007012

الزراعة/جامعة بغداد484إعدادية المقدام للبنينعلميحسين علي حسن علي734141511017056

الزراعة/جامعة بغداد484ثانوية الصمود للبناتعلميفاطمه حسن محمد حسن735141512101046

الزراعة/جامعة بغداد484 تموز للبنات14ثانوية علميفاطمه برهان رحمان مامه خان736141512071058

الزراعة/جامعة بغداد484اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميكرار ابراهيم حيال ايدام737141511008133

الزراعة/جامعة بغداد484إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعلي مقداد احمد حمدي738141511015062

الزراعة/جامعة بغداد484اعدادية ام القرى للبناتعلميرسل فؤاد سطام نجم739141512079038

الزراعة/جامعة بغداد483ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميتقى عبد الكريم زكي ناجي740141512132011

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية عائشة للبناتعلميحوراء سليم حسن راضي741141512074071

الزراعة/جامعة بغداد483إعدادية المروج للبنينعلميمصطفى محمد جاسم محمد742141511013112

الزراعة/جامعة بغداد483اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي وسام عبد الواحد مهدي743141511022126

الزراعة/جامعة بغداد483اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى عبيد حسين محمد744141511021216

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية عائشة للبناتعلميسجى سعيد فاخر محمد745141512074177

الزراعة/جامعة بغداد482إعدادية صنعاء للبنينعلميسجاد عبد القادر عبد الوهاب عبد الرزاق746141511025026

الزراعة/جامعة بغداد481إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعلي عدنان أحمد غائب747141511020080

الزراعة/جامعة بغداد481إعدادية الجمهورية للبنينعلميابراهيم خليل ابراهيم عيسى748141511016028
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الزراعة/جامعة بغداد481إعدادية المقدام للبنينعلميعلي نعمان إبراهيم وحيد749141511017146

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية العقيدة للبناتعلميهبة علي فاضل سلطان750141512103064

الزراعة/جامعة بغداد480إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلمياحمد مجيد حميد عبد الكريم751141511019031

الزراعة/جامعة بغداد480 تموز للبنات14ثانوية علميُعال رعد عبد الكريم عبد الباقي752141512071056

الزراعة/جامعة بغداد479ثانوية فدك  للبناتعلميزهراء جاسم محمد حسين753141512070041

الزراعة/جامعة بغداد478إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد سعد سالم صالح754141511017176

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية التسامح للبناتعلميرسل عباس خليفه عباس755141512076047

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية الناصرة للبناتعلميمالك سعد فارس رشيد756141512061075

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية الفرح للبناتعلميريحانه ثائر موسى محمد757141512125016

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحيدر كاظم محسن عويجل758141511026033

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميعلي رعد احمد حميد759141511043025

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميصفاء عزيز حامد مجيد760141512067047

الزراعة/جامعة بغداد477إعدادية المروج للبنينعلميالحسن معن محمد حسين761141511013020

الزراعة/جامعة بغداد477إعدادية المروج للبنينعلميعمر عماد طالب علي762141511013071

الزراعة/جامعة بغداد476.6زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمحمد صالح هادي عبد763141511010062

الزراعة/جامعة بغداد476.2ثانوية المتميزاتعلميمروه صهيب محمد صالح764141512094133

الزراعة/جامعة بغداد476اإلعدادية النظامية للبنينعلميفيصل نعمان منذر نعمان765141511021157

الزراعة/جامعة بغداد476اعداية الهدى للبناتعلميايمان هادي محمد حسن عزيز766141512077011

الزراعة/جامعة بغداد476الثانوية الشرقية للبناتعلمينبأ مهيمن خيري عريبي767141512097073

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية ذات الصواري للبناتعلميسمر اسماعيل كريم ابراهيم768141512095056

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية عائشة للبناتعلميآيات باقر عبد الحسن حريب769141512074008

الزراعة/جامعة بغداد476للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد علميحسين عباس احمد سعيد770141511033005

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية اسد بغداد للبنينعلميمحمود راضي بريسم خليفه771141511048055

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية عائشة للبناتعلميفاطمة مبدر علي سعيد772141512074231

الزراعة/جامعة بغداد474.2ثانوية المتميزين للبنينعلميعمر منذر صبر حسون773141511007088

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية ايالف للبناتعلميايه حيدر غازي صالح774141512105004

الزراعة/جامعة بغداد474اإلعدادية الشرقية للبنينعلمييوسف محمد نايف حسن775141511022203

الزراعة/جامعة بغداد473إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلمياثير جبار عبد الحر هادي776141511019012

الزراعة/جامعة بغداد473إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمرتضى رحمن داود جوده777141511015090

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينعلميبدر باسم شمسي حسن778141511035010

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميمنتظر زامل ابو الهيل حسين779141511201230

الزراعة/جامعة بغداد472اعداية الهدى للبناتعلميحنين سعيد مجيد حبيب780141512077019

الزراعة/جامعة بغداد472الثانوية الشرقية للبناتعلميأيه علي صالح هادي781141512097007

الزراعة/جامعة بغداد472إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلمياحمد باسم رشيد مشيوح782141511015002
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الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميمريم احمد فاضل حسون783141512117062

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية عائشة للبناتعلميامامه علي محسن غالم784141512074032

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلمياحمد حمزة شاكر محمد785141511003003

الزراعة/جامعة بغداد472إعدادية ابن رشد للبنينعلميحسن هادي داعي الزم786141511023047

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية الصمود للبناتعلمينرجس صفاء عبد الحميد محمود787141512101061

الزراعة/جامعة بغداد471إعدادية الجمهورية للبنينعلميعادل مخلص جمعه كاظم788141511016117

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميأحمد حسن عناد رشيد789141511042002

الزراعة/جامعة بغداد471إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد لؤي فاخر علوان790141511016211

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميمحمد علي ناصر حسن عليوي791141511152021

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية ايالف للبناتعلميفرح مناضل ابراهيم نجم792141512105040

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية سومر للبناتعلميريام عمار ياسر ظاهر793141512072045

الزراعة/جامعة بغداد470إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي موسى خالد كردي794141511016165

الزراعة/جامعة بغداد470إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد الجليل ماهود خفي795141511016151

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية النخبة االهلية للبناتعلميهدى صالح عبد الصاحب عيسى796141512118022

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية ام القرى للبناتعلميحوراء سعد جبار محيبس797141512079026

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميفرح فيصل لعيبي شنيشل798141512114035

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميسيف علي عبد االمير جودي799141511005052

الزراعة/جامعة بغداد469إعدادية المروج للبنينعلميمصطفى ثائر عبد محمد800141511013103

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية النجاح للبنينعلميعبد هللا امجد حسن جاسم801141511027064

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية البشير للبنينعلميانور احمد لفته محسن802141511036009

الزراعة/جامعة بغداد468إعدادية المقدام للبنينعلميوسام جاسم طعمه محمود803141511017221

الزراعة/جامعة بغداد468اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعبدهللا حسين جواد داود804141511022085

الزراعة/جامعة بغداد468إعدادية المقدام للبنينعلميحسن محمد حميد هاشم805141511017047

الزراعة/جامعة بغداد468إعدادية المروج للبنينعلميحيدر نزار سمير جياد806141511013032

الزراعة/جامعة بغداد467اعداية الهدى للبناتعلمينسرين عيسى مهدي جواد807141512077086

الزراعة/جامعة بغداد467إعدادية الجزيرة للبنينعلمياحمد كامل قاسم حبيب808141511018028

الزراعة/جامعة بغداد467ثانوية دجلة للبناتعلميجيهان عمر خالد عبد هللا809141512078021

الزراعة/جامعة بغداد467ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميعلي لؤي علي مهدي810141511005073

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية الفرح للبناتعلميشهد مازن عبد المهدي محمد811141512125022

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميسارة حسن مصطفى مجيد812141512085028

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية ام ايمن للبناتعلميتبارك يحيى ناصر محسن813141512062014

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية ام ايمن للبناتعلميرانيا محمد غازي نصيف814141512062033

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية التكامل االهلية للبنينعلميالهمام عالء راضي عبد815141511058004

الزراعة/جامعة بغداد466إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميحسين علي عبد الكاظم هليل816141511009035
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الزراعة/جامعة بغداد465إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمحمد علي حسين محمد ضهد817141511011059

الزراعة/جامعة بغداد465إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمييوسف علي عبد هللا خلف818141511012085

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميفاطمه سنان محمد صالح819141512114033

الزراعة/جامعة بغداد464اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي بسيم محسن عباس820141511021122

الزراعة/جامعة بغداد464اإلعدادية النظامية للبنينعلمياحمد عوف عبد الرحمن زايد821141511021016

الزراعة/جامعة بغداد464 تموز للبنات14ثانوية علميفاطمه خالد ولي كاظم822141512071059

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية التسامح للبناتعلميشهد فراس فائق يعقوب823141512076093

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية زيونة المسائية للبنينعلميامير خضير طنش بنيه824141511209009

الزراعة/جامعة بغداد464إعدادية المروج للبنينعلميمؤيد فالح عبود مجيد825141511013083

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية النورين للبنينعلميعمر فالح خلف عبد هللا826141511004019

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميذو الفقار هيثم جاسم حسين827141511005041

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية العقيدة للبناتعلميهند عباس كاظم والي828141512103066

الزراعة/جامعة بغداد463اعداية الهدى للبناتعلميفاطمه علي طالب خزعل829141512077074

الزراعة/جامعة بغداد463إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميهارون بشير نايف كصب830141511020134

الزراعة/جامعة بغداد463إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميحسين علي زغير عليوي831141511019062

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمود حسن علي الزم832141511042052

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية سومر للبناتعلميانوار قاسم حسن علي833141512072006

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية ام ايمن للبناتعلميحوراء رحيم علي بريس834141512062023

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية المتميزين للبنينعلميخالد ساطع خالد عبد الكريم835141511007042

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية النظامية للبنينعلميعبد هللا محمود عبد علي حبيب836141511002028

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميامير علي فيصل غازي سلمان837141511043007

الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية االسكندرونة للبناتعلميضحى بهاء الدين حامد بكر838141512099035

الزراعة/جامعة بغداد462 تموز للبنات14ثانوية علميزهراء رائد عبد االله عباس839141512071030

الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميمصطفى يونس مجيد عباس840141511043051

الزراعة/جامعة بغداد461اإلعدادية النظامية للبنينعلميابراهيم يوسف فخري جاسم841141511021005

الزراعة/جامعة بغداد461ثانوية االبتهال للبناتعلميشمس عادل حسن علوان842141512069041

الزراعة/جامعة بغداد461إعدادية المروج للبنينعلميعبد العزيز عادل خضير سعيد843141511013049

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعلي عبد االمير هادي صباح844141511008114

اللغات/جامعة بغداد585اعدادية عائشة للبناتعلميزينب احمد عبد الرضا رحيم845141512074141

اللغات/جامعة بغداد567ثانوية زيونة األهلية للبنينعلمياحمد عامر خضير عباس846141511043004

اللغات/جامعة بغداد564ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميضيف نشأت إبراهيم شالل847141511042027

اللغات/جامعة بغداد563ثانوية دجلة للبناتعلميميس طالل علي حسين848141512078123

اللغات/جامعة بغداد561اعدادية الفداء للبناتعلميحوراء عبد الهادي جار هللا غالم849141512100019

اللغات/جامعة بغداد560اعدادية ام القرى للبناتعلميمواسم ماجد مصطفى جسام850141512079104
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اللغات/جامعة بغداد559إعدادية الجمهورية للبنينعلميدريد مهدي صالح يوسف851141511016088

اللغات/جامعة بغداد559اعدادية الناصرة للبناتعلميدعاء عبد الرحمن حواس محل852141512061021

اللغات/جامعة بغداد558اعدادية التسامح للبناتعلمينور الهدى ظافر عبد راضي853141512076145

اللغات/جامعة بغداد652ثانوية سومر للبناتادبيزهراء ظافر هاشم حسين854141522072066

اللغات/جامعة بغداد612 تموز للبنات14ثانوية ادبيمريم عبد الكريم صالح كاظم855141522071055

اللغات/جامعة بغداد563إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيبالل كريم حمد محمود856141521015030

اللغات/جامعة بغداد561اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء جواد كاظم سعيد857141522111018

اللغات/جامعة بغداد558ثانوية سومر للبناتادبيرمله حاتم شعالن كردي858141522072053

اللغات/جامعة بغداد558اعدادية عائشة للبناتادبيبراء احمد هندي حسن859141522074040

اللغات/جامعة بغداد555ثانوية ايالف للبناتادبيرباب محمود فاضل علي860141522105005

اللغات/جامعة بغداد554ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعباس محمد حسين عبيد861141521045019

اللغات/جامعة بغداد554إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد نايف عباس محمود862141521015105

اللغات/جامعة بغداد552اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه علي حسن محمد863141522079038

اللغات/جامعة بغداد551إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيهاشم محمد نعيمه كشمر864141521012099

اللغات/جامعة بغداد551اعدادية صفية للبناتادبيجمانه موفق مجيد رشيد865141522075031

اللغات/جامعة بغداد550ثانوية حطين للبناتادبيتبارك وسام عبد الرزاق كاظم866141522068012

اللغات/جامعة بغداد549ثانوية فدك  للبناتادبيجمانه حسن عبد عصواد867141522070021

اللغات/جامعة بغداد546اعدادية الفداء للبناتادبيسجى طه شبيب احمد868141522100065

اللغات/جامعة بغداد543ثانوية الخنساء للبناتادبيآيه زيد محمد ابراهيم869141522107001

اللغات/جامعة بغداد533اعدادية ابي عبيده للبنينادبيفضل هللا طارق مزبان شبيب870141521030094

اللغات/جامعة بغداد530اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء صبيح بهلول عاتي871141522074101

اللغات/جامعة بغداد525ثانوية سومر للبناتادبيزهراء علي راشد عطيه872141522072068

اللغات/جامعة بغداد520اعدادية عائشة للبناتادبيتقى تحسين علي مشحوت873141522074045

اللغات/جامعة بغداد518ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب حسام الدين ابراهيم عباس874141522063034

اللغات/جامعة بغداد518اعدادية الفداء للبناتادبيايه غالب كامل حسون875141522100015

اللغات/جامعة بغداد516ثانوية االبتهال للبناتادبيشيماء عبد الجبار محمود خضير876141522069056

اللغات/جامعة بغداد514ثانوية التاخي للبناتادبينورهان فؤاد حسن عباس877141522081039

اللغات/جامعة بغداد511اعدادية عائشة للبناتادبيطيبه عبد الكريم هاشم حسين878141522074158

اللغات/جامعة بغداد510ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيحوراء حسن هادي زاير879141522104006

اللغات/جامعة بغداد508اعدادية عائشة للبناتادبينسرين فاضل وداي حسن880141522074201

اللغات/جامعة بغداد508إعدادية بشار بن برد للبنينادبيخضير عواد كاظم كضيب881141521024096

اللغات/جامعة بغداد507ثانوية سومر للبناتادبيفاطمه داود سلمان سليمان882141522072111

اللغات/جامعة بغداد506ثانوية زبيدة للبناتادبيايه ناهض حسين عبد االمير883141522082009

اللغات/جامعة بغداد505اعدادية المهج للبناتادبيسجى عبد هللا ياسين عبد هللا884141522102073
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اللغات/جامعة بغداد505ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء كريم مهدي كرم علي885141522095045

اللغات/جامعة بغداد502اعدادية الكرامة للبناتادبينورا والي شويل بادي886141522111049

اللغات/جامعة بغداد501اعدادية المهج للبناتادبيفرح صباح عبد الجبار حسن887141522102098

اللغات/جامعة بغداد497ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفرح فراس فيصل فرحان888141522095072

اللغات/جامعة بغداد496ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيسماح ليث عدنان محمد889141522223040

اللغات/جامعة بغداد495ثانوية زبيدة للبناتادبيمروه شاكر محمد غالي890141522082030

اللغات/جامعة بغداد494ثانوية معصومة للبناتادبيسيماء غالب كاظم عواد891141522113015

اللغات/جامعة بغداد494ثانوية التاخي للبناتادبيميس محمد وحيد ابراهيم892141522081036

اللغات/جامعة بغداد493ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيمروة أحمد عبد هللا غافل893141522084011

اللغات/جامعة بغداد493الثانوية الشرقية للبناتادبيريم عدي طارق حسن894141522097014

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية حطين للبناتادبيزينه صابر حاج علي غالم895141522068026

اللغات/جامعة بغداد492إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيساالر ظافر لويس أسحاق896141521020036

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية النزاهة للبناتادبيريهام نوري الزم صالح897141522093034

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية ايالف للبناتادبيفرح كريم عيدان احمد898141522105017

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيعمر حازم نوري حسين899141521202035

اللغات/جامعة بغداد491.7ثانوية ذات الصواري للبناتادبيريم جمال جعفر عبد الرحمن900141522095039

اللغات/جامعة بغداد491اعدادية الفرح للبناتادبيزهراء ظاهر حمود شلش901141522125016

اللغات/جامعة بغداد491ثانوية حطين للبناتادبيفاتن سعيد حسين قاسم902141522068035

اللغات/جامعة بغداد491اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيداليا علي فياض وسمي903141522067027

اللغات/جامعة بغداد491الخارجيونادبيمحمد جميل عبد النبي حمد904141521400043

اللغات/جامعة بغداد490ثانوية الخليج العربي للبناتادبيدينا حسين علي اكبر حسن905141522063022

اللغات/جامعة بغداد490ثانوية الوفاء للبناتادبيسما حسين علي جدعان906141522128013

اللغات/جامعة بغداد489ثانوية النورين للبنينادبيسرمد رياض عيال ذياب907141521004026

اللغات/جامعة بغداد488الثانوية الشرقية للبناتادبيمريم هالل منير سلمان908141522097033

اللغات/جامعة بغداد488اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعيسى نعمة حسين محمد909141521038132

اللغات/جامعة بغداد487اعدادية ام القرى للبناتادبيغادة حقي اسماعيل خميس910141522079078

اللغات/جامعة بغداد487اعدادية عائشة للبناتادبيهبه عباس محمد علي911141522074216

اللغات/جامعة بغداد486اعدادية التسامح للبناتادبيروان عالء حسين علي912141522076068

اللغات/جامعة بغداد485اعدادية التسامح للبناتادبيدالل عالء درويش كريم913141522076052

اللغات/جامعة بغداد485اعدادية عائشة للبناتادبيصابرين ناجي عطيه نفاوه914141522074148

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية الفرح للبناتادبياية علي سعيد عداي915141522125004

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية عائشة للبناتادبيحنين عدي محمد عاصي916141522074052

اللغات/جامعة بغداد484ثانوية االمال للبناتادبيندى احمد حسون محمد917141522108076

اللغات/جامعة بغداد484إعدادية النضال للبنينادبيحسين علي سلمان محسن918141521014007
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اللغات/جامعة بغداد482الخارجيونادبيضمير مهدي حسين حسن919141521400025

اللغات/جامعة بغداد482اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء نجم عبد كيطان920141522061037

اللغات/جامعة بغداد481ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول علي حاجم دبيس921141522095013

اللغات/جامعة بغداد481ثانوية االبتهال للبناتادبيبراء مثنى ابراهيم فاضل922141522069020

اللغات/جامعة بغداد480ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزينه حيدر سرحان عيدي923141522223027

اللغات/جامعة بغداد480إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس هاشم ناصر حسين924141521019052

اللغات/جامعة بغداد479اعدادية زينب للبناتادبيرهام صالح مهدي محسن925141522110035

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية ام القرى للبناتادبيفرح محمد قحطان عبود926141522079085

اللغات/جامعة بغداد478للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيعبد السالم هاشم مهدي صالح927141521033015

اللغات/جامعة بغداد478ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياسماء نجم عبد حسين928141522115003

اللغات/جامعة بغداد477إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي شهاب احمد فرحان929141521015078

اللغات/جامعة بغداد477إعدادية المروج للبنينادبيعلي حسين عباس نجرس930141521013100

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية صفية للبناتادبيسجى رياض خلف حمد931141522075100

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد حسين فالح عبد الحسن932141521038079

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية ابي عبيده للبنينادبيألن سالم بهنان عيسو933141521030001

اللغات/جامعة بغداد475للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيحسين جبار عبيد كاظم934141521033010

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيايات اياد كاظم خليفة935141522132001

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية صفية للبناتادبيرويده محمد حسن علوان936141522075060

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية االمال للبناتادبيمريم حسين ماهود افريح937141522108067

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية الوفاء للبناتادبينور ضياء حسين موسى938141522128024

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية الناصرة للبناتادبيسجى علي باجي عباده939141522061044

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية الزوراء للبنينادبيالحسن فراس عماد ابراهيم940141521001004

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية صفية للبناتادبيدينا حسن مصطفى محمد941141522075049

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد عبد الواحد خلف عزيز942141521005088

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية الوفاء للبناتادبينبأ هشام محمد جواد943141522128022

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية الشمائل للبناتادبيمها شاكر معيدان هليل944141522109055

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيزينب محمد جبار ناهي945141522064028

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية النعيم للبناتادبيفاطمة محسن علي دويج946141522073050

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية الضحى للبناتادبيسوزان جودت غالم كاكه خان947141522089038

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية النورين للبنينادبياحمد عادل حسين سلمان948141521004009

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور ضيف مجول صالح949141522067085

اللغات/جامعة بغداد470إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين عبد الكريم سلومي رباح950141521024068

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية االمال للبناتادبيعذراء كاظم موحي كريم951141522108061

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية المهج للبناتادبيزمن طارق محمد علي952141522102045
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اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياسعد جعفر علي حسين953141521003013

اللغات/جامعة بغداد469إعدادية ابن رشد للبنينادبيسجاد ثامر كامل محمد علي954141521023067

اللغات/جامعة بغداد469إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين رحمان عبد الحسين فاضل955141521019021

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية صفية للبناتادبيشهد كريم خالد ابو دعير956141522075122

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية الصمود للبناتادبيغفران حسين محمد هادي957141522101028

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية الرتاج للبناتادبيسلمى جبار سلمان مريشد958141522121024

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية حطين للبناتادبياريفان بارزان حسن محمد959141522068008

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية المهج للبناتادبيساره علي حسين جاسم960141522102069

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الزهورللبناتادبينرجس عبد الكريم زيدان عطيه961141522080067

اللغات/جامعة بغداد467إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيهشام محمد صالح الدين بدر962141521020082

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الصمود للبناتادبيفرح عقيل يوسف فنجان963141522101033

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية ام ايمن للبناتادبيوجدان عبد الرحيم قاسم محمود964141522062058

اللغات/جامعة بغداد467إعدادية الجزيرة للبنينادبيليث عادل عمار الزم965141521018092

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية ابي عبيده للبنينادبياحمد سعد عباس حسن966141521030008

اللغات/جامعة بغداد466ثانوية الصمود للبناتادبيساره رافع صبيح مهنا967141522101022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570اعدادية النهوض للبنينعلميمحمد قاسم دويج خلف968141511047162

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565.3ثانوية ذات الصواري للبناتعلمينور حيدر نوري رضا969141512095101

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562ثانوية النظامية للبنينعلميعمر فالح عبد المهدي سلوم970141511002035

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمحمد احمد حسن مهدي971141511030054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558ثانوية المعرفة للبناتعلميآية أياد صائب احمد972141512106003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسن سرمد سعد فاضل973141511021048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.2زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعلي جليل فليح حسن974141511010048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553ثانوية االسكندرونة للبناتعلميُعال خالد حسن شيشخان975141512099039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية ام ايمن للبناتعلميهاجر حسين حمود مهدي976141512062126

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية التاخي للبناتعلميسجا عماد حسين سعيد977141512081021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميرسل كفاح ارشد جميل978141512112026

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552اعدادية النهوض للبنينعلميزين العابدين كريم عباس كاظم979141511047079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551اعدادية النهوض للبنينعلميحسن عالء حسين مطر980141511047043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549إعدادية المقدام للبنينعلميعلي جمعه ماضي علي981141511017121

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية عائشة للبناتعلميسحر صباح ابراهيم عليوي982141512074187

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548ثانوية دجلة للبناتعلميمريم فراس مزهر عزيز983141512078111

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.1ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا عادل كاظم جواد984141511007066

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547إعدادية المقدام للبنينعلميسجاد ماجد سلمان مهدي985141511017095

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546ثانوية العقيدة للبناتعلميسارة سعد عبد العزيز خضير986141512103030
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميريم هالل فاضل محمد987141512104013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543إعدادية المروج للبنينعلميقاسم يوسف عمران لفته988141511013075

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543اعدادية زينب للبناتعلميآالء جبار ناصر بحر989141512110006

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543ثانوية دجلة للبناتعلميدانيه زيد قحطان حميد990141512078030

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميمريم حيدر عبد الحسن طاهر991141512091030

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمصطفى محمد عوده ثجيل992141511030077

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميأحمد محمد مجيد ريشان993141511020008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540إعدادية المروج للبنينعلميمصطفى عواد عبد الكاظم جبار994141511013108

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية الكرامة للبناتعلميحوراء عادل عبد الرزاق خلف995141512111019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539ثانوية النورين للبنينعلميسعد رحيم باخي محمد996141511004013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميعلي يوسف علي فاخر997141511039045

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اإلعدادية الشرقية للبنينعلميزين العابدين كريم منشد خنياب998141511022064

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية عائشة للبناتعلميهند يونس فيصل هاشم999141512074288

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية االبتهال للبناتعلميشيماء حسن هالل مشي1000141512069045

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميضرغام فاضل كاظم فاضل1001141511009055

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد حسن هادي عبد1002141511021181

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.6ثانوية كلية بغداد للبناتعلميايات كاظم عبد الحسين كاظم1003141512129004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميداليا أسعد كاظم نايف1004141512084017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534ثانوية االسكندرونة للبناتعلميرويدة روفائيل يوشوع رفو1005141512099016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534إعدادية المقدام للبنينعلميمنتظر محمد شبيب جبر1006141511017214

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.4الثانوية الشرقية للمتميزينعلميفيصل علي حسين علي1007141511046018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532إعدادية بطل خيبر للبنينعلميامير فاضل هالل حرز1008141511011011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد علمياحمد عيدان عبود بادي1009141511033001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية الفرح للبناتعلميعال لؤي علي مهدي1010141512125025

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية الخنساء للبناتعلميدنيا همام طه صالح1011141512107016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية النهوض للبنينعلميمصطفى رحيم حسن ثامر1012141511047179

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية صفية للبناتعلميتبارك يحيى عبد ابراهيم1013141512075016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميرفل ماجد محل فرحان1014141512114011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد باقر عزيز ابراهيم خليل1015141511016187

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530ثانوية الخليج العربي للبناتعلميهديل سعد مجيد جميل1016141512063074

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر علي نون حمزة1017141511047072

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530ثانوية التاخي للبناتعلمينور مهدي حبيب اكبر1018141512081036

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530ثانوية الخنساء للبناتعلمياالء فوزي محيسن عليوي1019141512107008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميمريم محمد عزيز مجيد1020141512123015
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530إعدادية المقدام للبنينعلميحيدر ماجد سلمان مهدي1021141511017075

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعلي عماد سلمان بريج1022141511026071

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعلي رافع علي شكر1023141511026066

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد567اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر كريم جبار فهد1024141521049033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564اعدادية ابن خلدون للبنينادبييوسف عالء عبد الحسين عبيد1025141521049123

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562ثانوية الصمود للبناتادبيريام حسين نجم عبيد1026141522101016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561الطلبة العراقيون في عمانادبيهدى عمر اسماعيل عبد الرحمن1027141522600043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560ثانوية الخليج العربي للبناتادبيوالء احمد حسن عبود1028141522063089

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560ثانوية النزاهة للبناتادبيحنين سهيل نجم عبيد1029141522093018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد راهي ارحيمه كشيش1030141521028115

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551ثانوية الصمود للبناتادبيرسل فاضل هاتف عباس1031141522101013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551ثانوية زبيدة للبناتادبيميس كامل عبد هللا طارش1032141522082036

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549ثانوية سومر للبناتادبيندى عبد الحسين جليب علوان1033141522072133

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548ثانوية ام ايمن للبناتادبيغفران جعفر عبد هللا رحيم1034141522062040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد ريسان عودة سوادي1035141521009005

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية الفرح للبناتادبيامنه عدنان عباس محمود1036141522125002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية ابي عبيده للبنينادبيوائل محمد طارش جابر1037141521030139

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541 تموز للبنات14ثانوية ادبيفاطمه محمد مجيد يوسف1038141522071049

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي عبد الزهرة كمر مطير1039141521028087

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية صفية للبناتادبيحنين عقيل حسين نعيس1040141522075036

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية الناصرة للبناتادبيريم موسى درويش علي1041141522061030

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيفاطمة رشيد عبد الحميد عبد الرضا1042141522085016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538ثانوية زبيدة للبناتادبيكوثر حسن شرهان جابر1043141522082028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية المهج للبناتادبيدعاء عبد الهادي سلمان محمد1044141522102034

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية البلديات للبنينادبيفاضل محمد الزم جار هللا1045141521037261

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية المهج للبناتادبيايالف فاضل غالي مريهج1046141522102015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية الكرامة للبناتادبينور الهدى عمران رحمن بص1047141522111047

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535الثانوية الشرقية للبناتادبيغفران خالد دخان خماس1048141522097027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر حسين علي طعمه1049141521024266

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534اعداية الهدى للبناتادبيميسم محمد كامل محمد علي1050141522077076

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد عمار محمد خماس1051141521208229

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية المهج للبناتادبيمنتهى كاظم عبد خميس1052141522102105

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم طاهر اسماعيل طاهر1053141522111044

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد ثامر خلف حمودي1054141521151015
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية عائشة للبناتادبيلبنى عالء الدين عبد القادر كاظم1055141522074175

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى سالم سعدون سعيد1056141521008168

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحسين بهاء عبد لصاحب شفيق1057141521030034

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية الفداء للبناتادبيزينب وصفي عباس ناجي1058141522100058

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526ثانوية ام ايمن للبناتادبيايناس احمد وحيد سبهان1059141522062010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه طالب هاشم عبد هللا1060141522077068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية الناصرة للبناتادبيفرح اياد عمر محي1061141522061061

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525اعدادية الفداء للبناتادبيندى كاظم محمد شهاب1062141522100108

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمراد علوان عبد كاظم1063141521205124

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524ثانوية ام ايمن للبناتادبينهى عدنان ابراهيم جابر1064141522062049

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524ثانوية االسكندرونة للبناتادبيمريم قيس حمزه محمود1065141522099074

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524اعدادية التسامح للبناتادبيبراء حسن حربي سرحان1066141522076028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسيف راضي محمد حسين1067141521045015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه عبد هللا توفيق محمود1068141522077070

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعمر علي عبد عباس1069141521019077

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521ث بنت الرافدين للبناتادبيزهراء رائد جاسم محمد1070141522120007

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعقيل حسن ناجي عنيد1071141521024149

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية ام القرى للبناتادبيايه عباس عيسى علي1072141522079020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه خليل زيدان عاكول1073141522107024

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519ثانوية سامراء للبنينادبيعلي كريم قاسم فنجان1074141521031051

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيجنان عبد صابر عنبر1075141522222011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519اعداية الهدى للبناتادبيغسق كريم عبد سلمان1076141522077062

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية الناصرة للبناتادبيهبه هللا مجيد كريم مشعان1077141522061077

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية البلديات للبنينادبيغدير خم حاتم مختاض زاير1078141521037256

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية الفرح للبناتادبيرانية كامل عليوي عبد1079141522125010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517ثانوية حطين للبناتادبيسرور فالح عبد الهادي ناعور1080141522068031

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516ثانوية سومر للبناتادبينبأ جاسم محسن حمود1081141522072129

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516ثانوية الصمود للبناتادبينبأ اكرم سعادة عكرم1082141522101046

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمثنى منصور جاسم محمد1083141521012070

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية االسكندرونة للبناتادبيمها كريم مصطفى يحيى1084141522099079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية الضحى للبناتادبيشهد عدنان غني اديم1085141522089039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ماجد عبد االمير عبد السادة1086141521037241

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514إعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد سعد محمد شيخو1087141521020014

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513ثانوية الرتاج للبناتادبيأفراح كاظم عبد هللا نصير1088141522121001
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينورا خماس شنون عذير1089141522066113

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية الفرح للبناتادبيزهراء نصيف جاسم ابراهيم1090141522125018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب قيس عبد الرحمن حنين1091141522079047

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية الفداء للبناتادبيغفران ستار احمد ياسين1092141522100087

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين عدنان عبدال علي1093141521029023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية ابي عبيده للبنينادبياحمد محمد كاظم مطلق1094141521030018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509ثانوية الخليج العربي للبناتادبياسراء قاسم مطشر خلف1095141522063004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609إعدادية الجزيرة للبنينعلميحسين عبد الكريم كاظم حسن1096141511018070

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597اعدادية النهوض للبنينعلميعباس عبد خاوي سوادي1097141511047102

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعلي صادق كاظم كريم1098141511008107

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي كاظم حافظ يوسف1099141511028081

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565اإلعدادية الشرقية للبنينعلميسجاد حسين فاضل امين1100141511022068

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565اعدادية زينب للبناتعلميأيه كريم ردام حسين1101141512110010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564ثانوية الشمائل للبناتعلميايالف كامل قاسم حبيب1102141512109006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميعلي قاسم كاظم محمود1103141511201150

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد اسماعيل شبوط حول1104141511028003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء جمعه جابر خشان1105141512069024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميزهراء علي عبد الجبار عبد الحسين1106141512114018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميزهراء صالح فرج حمد1107141512088011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميامنه ضياء حسن محمود1108141512104004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558ثانوية ام ايمن للبناتعلميشهد ناظم محمود ضاحي1109141512062075

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلمينبراس مشتاق طالب فاضل1110141512152006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلمينمارق نوفل مجول صالح1111141511015105

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558ثانوية االمال للبناتعلميرباب عباس علي علوان1112141512108041

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميفاطمه سالم فرحان داود1113141512066046

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميمحمد قاسم حمزه حبيب1114141511005096

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية دار الحكمة للبنينعلميمحمد ثامر ناظم راضي1115141511026089

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557إعدادية المقدام للبنينعلميعلي ضياء جلوب جالي1116141511017130

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية زينب للبناتعلميطيبه جليل عبد الحسن منصور1117141512110101

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555ثانوية النعيم للبناتعلمينورا عباس عبد محمد1118141512073027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554ثانوية النعيم للبناتعلميلقاء عبد الواحد عبد النبي حيدر1119141512073017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميسالم شاكر عزيز سلمان1120141511003011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553اعدادية زينب للبناتعلميغفران سعد ياسر عبد هللا1121141512110106

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية صفية للبناتعلميازل باسل حميد موزان1122141512075003
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550اعدادية عائشة للبناتعلمينور جبار حطاب فريح1123141512074262

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550إعدادية الجزيرة للبنينعلميسالم فالح علي مخيفي1124141511018119

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550اعدادية عائشة للبناتعلميسميه فالح حسن شنشل1125141512074196

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549ثانوية االسكندرونة للبناتعلميهالة حميد جبر عبد1126141512099062

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية ام القرى للبناتعلميسحر رياض فالح حسن1127141512079070

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية زينب للبناتعلميأطياف نهاد علوان سهيل1128141512110005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية زينب للبناتعلميوجدان طاهر جاسم محمد1129141512110151

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548ثانوية السجود للبناتعلميسميه صباح جثير مجدي1130141512065027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547ثانوية سومر للبناتعلميهبه مؤيد انور مصطفى1131141512072119

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547اعدادية دار الحكمة للبنينعلميكرار وليد عبد علوان1132141511026082

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعلي غازي سلطان حمادي1133141511042038

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546ثانوية االمال للبناتعلمينورة علوان مهاوي جمر1134141512108107

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546اعدادية اليقظة للبنينعلميميثاق عادل كطوف حيدر1135141511028127

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546ثانوية ذات الصواري للبناتعلميايمان ناظم صادق نظر1136141512095012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545ثانوية الصمود للبناتعلميرغد صباح صاحب محمد1137141512101024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية صفية للبناتعلميمروه عذاب صبر حمود1138141512075076

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544ثانوية حطين للبناتعلميدالل كمال كاظم عبد الحسين1139141512068010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اإلعدادية الشرقية للبنينعلمياحمد قاسم وشل هبع1140141511022013

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية بغداد المسائية للبنينعلميرسول عليوي مطرود بجاي1141141511208051

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542ثانوية الزهورللبناتعلميطيبه يوسف كاظم سهيل1142141512080055

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية التسامح للبناتعلميهبه ستار محمد مطرود1143141512076158

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية الضحى للبناتعلميُرسل مرتضى فالح حسن1144141512089025

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميانعام فاضل خشان شتيوي1145141512088005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية الزهورللبناتعلميزينب محمد بخيت دشر1146141512080036

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية عائشة للبناتعلميبتول سعد سلمان كاطع1147141512074045

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمييونس خالد عزيز منصور1148141511012086

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540ثانوية المسرة االهلية للبناتعلمينرجس طالب محسن نصار1149141512091036

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540إعدادية المقدام للبنينعلميسامي زبيدي شمخي جبر1150141511017087

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلمينرجس هادي شغيت عناد1151141512117067

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية النجاح للبنينعلميمصطفى احمد عباس شرقي1152141511027104

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميزهراء فرحان كاظم مزبان1153141512064010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمصطفى سعد حمود نصار1154141511015093

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539ثانوية المعالي للبناتعلميسرى حسين مردان علي1155141512127029

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميحسن احمد ارحيم سعد1156141511050008
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية الصمود للبناتعلميزهراء حسين محسن فاضل1157141512101030

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية دجلة للبناتعلميفاطمه هيثم مرتضى قيطاس1158141512078095

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية المعالي للبناتعلميعال عادل نعمان جاسم1159141512127035

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية االمال للبناتعلميداليا رياض عزيز زروك1160141512108032

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء سعد عبد الكاظم عبود1161141512074122

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية الفداء للبناتعلميرباب احمد جلو صالح1162141512100027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية االمال للبناتعلمياالء عدنان سعيد جابر1163141512108012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538إعدادية المروج للبنينعلميعلي خالد محمد حسن1164141511013060

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية اسد بغداد للبنينعلميحسن محمد سكر خير هللا1165141511048016

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميماهر خضير صالح كاظم1166141511015078

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميرقيه محمد علي حسين1167141512066018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمصطفى مهدي جاسم عبد1168141511019200

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية االمال للبناتعلمينرجس محمد كاظم جويعد1169141512108097

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية صفية للبناتعلميصفا احمد جبوري كاظم1170141512075062

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية سومر للبناتعلميزينب جبار سعيد عيسى1171141512072058

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية سومر للبناتعلميحنان علي راضي كاظم1172141512072020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية ام ايمن للبناتعلميرغد محمد مصطفى علي1173141512062036

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميريام محسن كاطع رمضان1174141512066020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميليث عادل فاضل ايوب1175141511008144

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535.5اعدادية الكرامة للبناتعلميهديل ماجد سفيح عبد الحسن1176141512111091

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية االمال للبناتعلمياالء عوده جبار كاظم1177141512108014

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية زينب للبناتعلميرسل فالح اسماعيل خليل1178141512110046

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميساره خضير رحمان عبود1179141512117037

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء ناصر حمد علي1180141512074139

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534إعدادية صنعاء للبنينعلميعبد االله يعرب عباس محمد1181141511025031

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534إعدادية الجزيرة للبنينعلميحيدر عبد الحسين سعيد مرسن1182141511018087

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534ثانوية الشمائل للبناتعلميدعاء فخري حمدي حمد1183141512109017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية الفداء للبناتعلميسجى سلمان هليل كطيف1184141512100052

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534ثانوية فدك  للبناتعلميسرى عبد الصمد داخل ثني1185141512070061

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية الفداء للبناتعلميهاجر عباس فاضل عباس1186141512100096

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميماهر ماجد حميد عالوي1187141511008149

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميأمين زاهر طاهر رشيد1188141511042008

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية زينب للبناتعلميزهراء جليل علي فنجان1189141512110051

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية الخنساء للبناتعلميزبيده احمد عبد القادر ابراهيم1190141512107024
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميحيدر كريم كاظم علوان1191141511039018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية الزهورللبناتعلميدعاء جاسم خزعل جبر1192141512080018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية النهوض للبنينعلميسجاد علي احمد جاسم1193141511047089

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميايناس رمضان عاجب كاظم1194141512064003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية النعيم للبناتعلميزهراء نصيف جاسم محمد1195141512073014

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية النجاح للبنينعلميعبد هللا كريم علوان سالم1196141511027068

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية ام ايمن للبناتادبينهى غانم صخي عوده1197141522062050

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501اعدادية صفية للبناتادبيمريم جواد كاظم تعبان1198141522075160

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489اعدادية صفية للبناتادبينوارس ماجد محمد حسين1199141522075176

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيساره فاضل جاسم محمد1200141522066064

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيإخالص منهل مسلم داود1201141522092001

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470ثانوية الصمود للبناتادبينور الهدى عدنان محمود ابراهيم1202141522101049

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468اعدادية صفية للبناتادبيميالد خضر دعير فهد1203141522075171

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد621.6ثانوية المتميزاتعلميرسل عبد الرزاق ابراهيم محمود1204141512094045

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميايه وليد عبد الكريم عبد الرزاق1205141512091006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571ثانوية االمال للبناتعلميسرى سهيل عبد سرحان1206141512108068

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميضحى علي كيف مريود1207141512091023

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559اعدادية زينب للبناتعلمينور سعد محسن حاجم1208141512110137

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557ثانوية االمال للبناتعلميتمارا فرحان وحيد مشجل1209141512108023

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555ثانوية االمال للبناتعلميورود حسين زغير حسين1210141512108119

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمحمد جواد كاظم فهد1211141511034053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.4ثانوية المتميزاتعلميآية اثيل حسن حسون1212141512094005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552اعدادية ام القرى للبناتعلميازل صادق احمد حسين1213141512079004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551ثانوية االمال للبناتعلمياسراء باسم سلمان عبد الوهاب1214141512108010

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551ثانوية ام عمارة  للبناتعلميرغد طالب عباس فرحان1215141512087012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550إعدادية الجزيرة للبنينعلميمصطفى غياض صابر عنبر1216141511018274

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549اعدادية اليقظة للبنينعلميشهاب احمد فالح حسن1217141511028055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547الثانوية الشرقية للبناتعلميمسره مجدي عمران محمود1218141512097069

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد656ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب فالح شالكه شاتي1219141522088015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد631ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب غانم خليف جبر1220141522121019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد624ثانوية االمال للبناتادبيحنان صالح عبد علي جواد1221141522108016

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد621ثانوية الصمود للبناتادبياسراء محمد عبد الحسين جاعد1222141522101003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد615اعدادية زينب للبناتادبيوفاء موحان محيسن عطروز1223141522110122

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد609ثانوية نور الهدى للبناتادبياسراء ناجي راضي رهيف1224141522124001
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين خضير عباس محمود1225141521015033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد600ثانوية االمال للبناتادبيهدية حسين زغير حسين1226141522108083

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591ثانوية نور الهدى للبناتادبيمروه جوده بادي كاظم1227141522124022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590ثانوية االسكندرونة للبناتادبيايه رزاق احمد ياسين1228141522099008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587اعدادية صفية للبناتادبيزينب عادل سميسم شكبان1229141522075087

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586ثانوية االسكندرونة للبناتادبيمريم جاسم محمد عذيب1230141522099070

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582اعدادية التسامح للبناتادبيهبة عباس سلمان جياد1231141522076187

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580ثانوية النزاهة للبناتادبيحوراء حميد عجه جبر1232141522093020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيموج ضرغام حميد عضيب1233141522064056

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576ثانوية االمال للبناتادبيرضيه حواس وكر نغيش1234141522108028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575ثانوية الرتاج للبناتادبيرسل علي كريم حمد1235141522121011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574ثانوية االمال للبناتادبيزمن حسن جليل علي1236141522108033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمسلم مانع عطية مهوس1237141521012087

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعماد سالم صالح محسن1238141521012062

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573ثانوية االمال للبناتادبيريام فخري حسن حسين1239141522108032

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيياسمين شريف مجول صالح1240141522067095

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572اعدادية عائشة للبناتادبيزينب علي حسين بدر1241141522074120

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569ثانوية االمال للبناتادبيزهراء هاشم صالح حسين1242141522108040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيُعال عادل علوان حسين1243141522067065

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد عبد الحسين سعيد مرسن1244141521018013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيغفران علي حنتوش عسل1245141522092021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيمرتضى عالوي شحيل مصحب1246141521006038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات حسن حلو فندي1247141522115008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565ثانوية المعرفة للبناتادبيسميه حسين عبد هللا سلمان1248141522106024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيوفاء محي داود علي1249141522067094

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564ثانوية سومر للبناتادبيطيف شاكر جوحي صحن1250141522072099

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيموسى محمد محسن موسى1251141521003116

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562ثانوية سامراء للبنينادبيحمزه علوان جابر شمخي1252141521031025

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561ثانوية النعيم للبناتادبيمريم حسين عيال عبد الحسن1253141522073054

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه ماجد جبر صالح1254141522061060

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560اعدادية الفداء للبناتادبيغفران قاسم محمد مصحب1255141522100090

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيمنتظر صدام خير هللا عليوي1256141521006039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550الخارجياتادبيسجا جواد كاظم حسين1257141522401047

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين علي حسين عباس1258141521029024
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيبشير مطلب حسن هالل1259141521015028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيساره جمعه عبد جسر1260141522066061

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549ثانوية الشمائل للبناتادبياخالص جبار محيبس عبيد1261141522109002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيأزهار رياض جميل حنون1262141522066002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيياسر سعدون هاتو حميد1263141521003122

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547اعدادية صفية للبناتادبياسيا حسين رضا كاظم1264141522075010

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل حيدر عادل محمد1265141522079032

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546ثانوية الفاروق للبنينادبيمصطفى صالح خلف حسين1266141521054037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546ث بنت الرافدين للبناتادبيهند جمعه موسى كاظم1267141522120026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيأفراح عبد الرضا عبيد برغش1268141522064002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد هللا محمد وثيج عليوي1269141521050028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543اعدادية ام القرى للبناتادبيريام خلف كاظم ثجيل1270141522079039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمريم محمود فوزي موسى1271141522063070

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541ثانوية الفاروق للبنينادبيمجتبى عذبي احمد كثير1272141521054026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية الوهج للبناتادبيزهراء حسين عبد علي عباس1273141522116008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمسلم جودة عبيد حسين1274141521012085

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية النزاهة للبناتادبيفاطمه رسن سنيبل حمود1275141522093076

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية االبتهال للبناتادبياسراء محمد قاسم علي1276141522069003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539ثانوية الخليج العربي للبناتادبيطيبه قاسم جماغ جبر1277141522063057

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539اعدادية ام القرى للبناتادبيساره اسماعيل خليل بلهان1278141522079052

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي جمعه علي مخيفي1279141521003063

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية صفية للبناتادبيزهراء حبيب كاظم حسب هللا1280141522075066

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538ثانوية الوفاء للبناتادبيسبأ سعد محمد رسول اسلم1281141522128012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيضاحي مالك كاظم ثويني1282141521006020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيبان عايد جميل حسين1283141522122005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536اعدادية التسامح للبناتادبيآية جميل جواد كاظم1284141522076006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية عائشة للبناتادبيهدى حسن جاسم زويد1285141522074218

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535ثانوية الضحى للبناتادبيذكرى قاسم محمد هيون وحيد1286141522089019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534اعدادية زينب للبناتادبيرويده سالم سعيد كريم1287141522110036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534اعدادية النجاح للبنينادبياحمد علي احمد حسن1288141521027003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534ثانوية االسكندرونة للبناتادبيفردوس غالب عبد هللا حمود1289141522099065

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533ثانوية االسكندرونة للبناتادبيشهد طارق اسماعيل شعبان1290141522099053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532ثانوية المدائن المسائية للبنينادبياحمد لطيف كشكول سلمان1291141521204004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532ثانوية ام ايمن للبناتادبييقين حسين علي حبيب1292141522062059
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه رشيد عبد المجيد حسون1293141522102091

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532ثانوية المعرفة للبناتادبيريثم سعيد خليل اسماعيل1294141522106015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى حيدر عبد علي عبره1295141521024252

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530ثانوية سومر للبناتادبيغدير خضير عباس شنشول1296141522072107

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.7ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحوراء محمود سبهان صخي1297141522095022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عودة عبيد حسين1298141521012055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527اعدادية زينب للبناتادبيجيهان علي حسن مرضوخ1299141522110021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527ثانوية الفضائل للبناتادبيثريا طه ياسين شريان1300141522083005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527ثانوية الضحى للبناتادبيايات عبد االمير غني وهيب1301141522089006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526ثانوية ام ايمن للبناتادبيشغاف علي عبد االمير هادي1302141522062036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526اعدادية عائشة للبناتادبيزينب خير هللا جريو هيلك1303141522074118

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526اعدادية اليقظة للبنينادبيطاهر خالص عبد مجيد1304141521028060

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525ثانوية الوهج للبناتادبيوسن عبد جوده فجر1305141522116019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525اعدادية صفية للبناتادبياسراء محيسن عبد حسين1306141522075008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية االسكندرونة للبناتادبيامل احمد كامل ناصر1307141522099005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء صبيح كاظم عبيد1308141522079042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايه اياد عبد الستار مصطفى1309141522095006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجاسم طالب سعد عبيد1310141521003021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523اعدادية عائشة للبناتادبيهدير محمد كشيش علي1311141522074220

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس احمد كامل ثامر1312141521019050

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522ثانوية الوهج للبناتادبيضحى حسين عبد علي عباس1313141522116012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522ثانوية سومر للبناتادبيرحمه خليل جوده دبعن1314141522072044

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية عائشة للبناتادبيرقيه اياد عباس سلمان1315141522074079

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520اعدادية الناصرة للبناتادبيحوراء حسين عليوي عبود1316141522061019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520اعدادية صفية للبناتادبيسرى حامد قمر جدران1317141522075108

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعباس حسن كرم هللا حمد1318141521029043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد عماد كشاش تركي1319141521024017

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519اعدادية زينب للبناتادبيعلياء احمد حسن مرضوخ1320141522110070

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعالء محمد خلف كاظم1321141521019059

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر حسن حمود مريود1322141522115053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية النعيم للبناتادبيقسمة عبد علي عيسى حسن1323141522073051

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسالم خلف جازع داخل1324141521012040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية الشمائل للبناتادبيحنين اياد كامل روكان1325141522109013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية سومر للبناتادبيآيات رسول سهل مهدي1326141522072004
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس علي كامل جاسم1327141521012043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيعلي بالسم فهد عبد هللا1328141521006024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية نور الهدى للبناتادبيساره عبد الواحد عطا هللا جاسم1329141522124015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية االمال للبناتادبيحنين ظاهر جبر سرحان1330141522108018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية المهج للبناتادبيهديل جاسم محسن فارس1331141522102120

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين صادق جعفر جوري1332141521032009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسعاد سهيل مطرب خربوط1333141522092018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية الوفاء للبناتادبيبراء عامر حميد رشيد1334141522128003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية سومر للبناتادبيزهراء رياض قاسم ادهام1335141522072062

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية ابي عبيده للبنينادبيكرم الباري خميس عيد محمد1336141521030102

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516اعدادية الناصرة للبناتادبيعذراء صاحب حسن سلمان1337141522061054

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516اعدادية الفداء للبناتادبينور الهدى علي محمود حسن1338141522100114

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516اعدادية عائشة للبناتادبيكوثر عبد حسين عناد1339141522074174

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516ثانوية سومر للبناتادبيزينب رشيد كاظم حمود1340141522072077

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515ثانوية آمنة الصدر للبناتادبينور الهدى تحسين خلف جابر1341141522064058

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515ثانوية ام ايمن للبناتادبيعذراء فراس صادق يوسف1342141522062038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد الرحمن طارق قحطان جبار1343141521020041

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية صفية للبناتادبيمنال لطيف علي حسين1344141522075166

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية زينب للبناتادبينورس تركي عبد الكريم حسن1345141522110109

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية عائشة للبناتادبيمريم محمد نخش حردان1346141522074186

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية البلديات للبنينادبيعلي باسم حسون حسن1347141521037204

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513ث بنت الرافدين للبناتادبيهناء حميد مهدي حسن1348141522120025

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513ثانوية ام ايمن للبناتادبيرسل سهيل ناجي حمزه1349141522062020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512ثانوية االمال للبناتادبيدعاء صابر ثجيل شراد1350141522108024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512اعدادية المهج للبناتادبيرواء شاكر محسن فارس1351141522102043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيطه فاضل حسين جهلول1352141521207047

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511اعدادية زينب للبناتادبيصفا حامد رشيد معله1353141522110067

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511ثانوية ام ايمن للبناتادبيسحر محمود محمد رشيد1354141522062034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511اعدادية ام القرى للبناتادبيحنين حسين صالح مجه1355141522079026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمة جابر نجم ساهي1356141522121031

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيخلدون صبري صحن جابر1357141521208081

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية عائشة للبناتادبيصفا سعدي صالح مهدي1358141522074150

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمريم كريم عبد الرضا جاسم1359141522092022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر عوده هاشم لفته1360141521008064
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي ذياب نخش محمد1361141521003067

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508ثانوية الفاروق للبنينادبيمروان صباح عطيه أسماعيل1362141521054036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى رحيم عاصي صدام1363141522066067

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيآيات رمضان جبر عباس1364141522064007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك نمير عبد الجليل عباس1365141522100021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507ثانوية الشمائل للبناتادبيعذراء سلمان مشكور محمد1366141522109041

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية ام القرى للبناتادبياغصان احسان علي عباس1367141522079011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية الناصرة للبناتادبيبروج محمود حسون ذراع1368141522061011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507ثانوية الخليج العربي للبناتادبيبراق صباح مشتت حطاب1369141522063011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507إعدادية الجزيرة للبنينادبيحمزه رحيم لفلف عبد هللا1370141521018042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرسل ماجد كاظم عواد1371141522092007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية سومر للبناتادبيزهراء صباح محمد علي ابراهيم1372141522072065

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيغزوه فالح حسن علي1373141522067067

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمصطفى غضبان علوان فرحان1374141521050051

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506إعدادية المروج للبنينادبيعباس حميد مجيد عجيل1375141521013081

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505ثانوية حطين للبناتادبيمها حسن مدوم راضي1376141522068044

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد527ثانوية االمال للبناتعلميعاتكه علي نعمه ابراهيم1377141512108078

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد467ثانوية جنات عدن للبناتادبيرشا حامد عباس حسين1378141522119013

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد456ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينور الهدى خليل ابراهيم سلمان1379141522132009

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد453ثانوية االبتهال للبناتادبيسهى جاسم محمد صالح1380141522069052

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد449ثانوية االسكندرونة للبناتادبيبتول حسون محمود ناصر1381141522099010

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد447ثانوية االسكندرونة للبناتادبيرؤى رائد عباس صادق1382141522099024

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد447ثانوية الضفاف للبناتادبيزينب ذياب منادي سلطان1383141522090027

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد446اعدادية الفرح للبناتادبيمريم جواد سالم محمود1384141522125030

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد523اعدادية زينب للبناتعلميشذى صالح حسين فهد1385141512110092

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد508ثانوية ام عمارة  للبناتعلميهبه كريم كاظم رجه1386141512087036

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد503ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميهبة رياض عبد الجليل رجب1387141512085045

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد471ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد احمد فوزي نصيف1388141522106025

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد467اعدادية الفداء للبناتادبيسجى حيدر عبيد كاظم1389141522100063

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد466ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيهديل نور الدين احمد ارحيم1390141522222065

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد458ثانوية االمال للبناتادبيميعاد حسين هالل حسين1391141522108074

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد456اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياالء حميد رشيد حسن1392141522067012

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد456اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء سعد قاسم عزيز1393141522074098

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد453اعدادية ام القرى للبناتادبيعائشه عادل عزيز رشيد1394141522079075
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رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد452ثانوية الرتاج للبناتادبيصابرين عداي بريس عداي1395141522121028

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد448اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيعائشه جاسم محمد ياسين1396141522067062

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد447ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبياسراء فاضل اسكندر حسين1397141522222002

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد447اعدادية صفية للبناتادبينور علي حسين علي1398141522075184

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد447اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء لفته حويط كاصد1399141522074110

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد447اعدادية الناصرة للبناتادبيدعاء جليل عدنان صحن1400141522061022

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد446ثانوية االبتهال للبناتادبيرغد جواد كاظم عبد هللا1401141522069032

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد445اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء حسين مجيد خليفه1402141522074095

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد445اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحنان سليم عدنان محمد1403141522066022

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد444الثانوية الشرقية للبناتادبيآيه حسن علي عزيز1404141522097002

التربية للبنات/جامعة بغداد604اعدادية زينب للبناتعلميساره فالح حسن تالي1405141512110081

التربية للبنات/جامعة بغداد585ثانوية الصمود للبناتعلميسجى ماجد حميد عوده1406141512101036

التربية للبنات/جامعة بغداد564ثانوية المعالي للبناتعلمينوران ستار حامد كاظم1407141512127063

التربية للبنات/جامعة بغداد554ثانوية المعرفة للبناتعلميتبارك شهيد عباس حسن1408141512106009

التربية للبنات/جامعة بغداد551ثانوية االبتهال للبناتعلميعبير صباح مهدي حمود1409141512069047

التربية للبنات/جامعة بغداد548ثانوية الشمائل للبناتعلميحنان بشار ابراهيم دوالب1410141512109013

التربية للبنات/جامعة بغداد547اعدادية الفرح للبناتعلميمريم جبار موسى محمد1411141512125028

التربية للبنات/جامعة بغداد544اعدادية ام القرى للبناتعلمياالء عادل عبود عباس1412141512079009

التربية للبنات/جامعة بغداد541اعدادية زينب للبناتعلميزهراء فهمي سلمان جبار1413141512110060

التربية للبنات/جامعة بغداد540اعدادية الكرامة للبناتعلمينور عباس جالب صاحب1414141512111082

التربية للبنات/جامعة بغداد540ثانوية ام ايمن للبناتعلميسجود عالء عبد الكاظم مجيد1415141512062064

التربية للبنات/جامعة بغداد537ثانوية سومر للبناتعلميهبه حسين علي نجم1416141512072117

التربية للبنات/جامعة بغداد531ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميزهراء أحمد طالل نعمان1417141512064009

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية عائشة للبناتعلمينبأ عباس محمد رشيد كاظم1418141512074249

التربية للبنات/جامعة بغداد529ثانوية فدك  للبناتعلميسرى كريم ناجي سعيد1419141512070062

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية الفرح للبناتعلمينسرين عبد الحميد سالم سلمان1420141512125032

التربية للبنات/جامعة بغداد528ثانوية االمال للبناتعلميفرح رحيم عنيد سهل1421141512108088

التربية للبنات/جامعة بغداد528اعدادية عائشة للبناتعلميمروه جمعه دريول معالك1422141512074241

التربية للبنات/جامعة بغداد527اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء طارق عباس عريبي1423141512066025

التربية للبنات/جامعة بغداد526اعدادية عائشة للبناتعلميرانية سلمان توفيق سلطان1424141512074092

التربية للبنات/جامعة بغداد525ثانوية العقيدة للبناتعلميزهراء عبد الحميد حامد صالح1425141512103023

التربية للبنات/جامعة بغداد524اعدادية عائشة للبناتعلميام البنين هادي علوان رشك1426141512074030

التربية للبنات/جامعة بغداد632اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه قاسم خلف سلمان1427141522102094

التربية للبنات/جامعة بغداد625ثانوية النعيم للبناتادبيرجاء منادي رجه فليح1428141522073021
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التربية للبنات/جامعة بغداد611اعدادية عائشة للبناتادبيميمونه صادق مشمول ضاحي1429141522074192

التربية للبنات/جامعة بغداد606ثانوية جنات عدن للبناتادبيزينه محمد حسن مسافر1430141522119023

التربية للبنات/جامعة بغداد603اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيآيات وليد عبد علي حسن1431141522066010

التربية للبنات/جامعة بغداد596اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب عباس عبد عصواد1432141522061042

التربية للبنات/جامعة بغداد581اعدادية المهج للبناتادبيزهراء عبد الكاظم شهيد معيبد1433141522102054

التربية للبنات/جامعة بغداد578اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيعذراء عامر غافل حسين1434141522066084

التربية للبنات/جامعة بغداد574ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينوره عبد الحسين قاسم علو1435141522088031

التربية للبنات/جامعة بغداد570ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيدعاء عزيز شالكه شاتي1436141522088009

التربية للبنات/جامعة بغداد567ثانوية االسكندرونة للبناتادبيفوزيه ضياء هاتف عريبي1437141522099066

التربية للبنات/جامعة بغداد562ثانوية النعيم للبناتادبيام البنين طاهر كاظم كطره1438141522073013

التربية للبنات/جامعة بغداد560ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء محسن أمهينو مهر1439141522121013

التربية للبنات/جامعة بغداد556اعدادية المهج للبناتادبيانهار باسم قاسم حسين1440141522102012

التربية للبنات/جامعة بغداد556اعدادية ام القرى للبناتادبيغفران ماجد ناصر حسين1441141522079082

التربية للبنات/جامعة بغداد554ثانوية الضفاف للبناتادبيهبه جميل رضا فينص1442141522090061

التربية للبنات/جامعة بغداد554اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسماح قاسم علي نصيف1443141522066075

التربية للبنات/جامعة بغداد554ثانوية فدك  للبناتادبيزهراء بشير عبدالرضا راهي1444141522070047

التربية للبنات/جامعة بغداد552ثانوية الصمود للبناتادبيديانا نشأت علي صالح1445141522101011

التربية للبنات/جامعة بغداد552ثانوية النزاهة للبناتادبينور غازي داود حميد1446141522093097

التربية للبنات/جامعة بغداد549ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينازك حسين محمد حسوني1447141522088030

التربية للبنات/جامعة بغداد546ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء رسول كاظم مجيد1448141522101019

التربية للبنات/جامعة بغداد545ثانوية سومر للبناتادبيزهراء نعيم مدلول زويد1449141522072069

التربية للبنات/جامعة بغداد544ثانوية االبتهال للبناتادبيدعاء طه خضير عباس1450141522069027

التربية للبنات/جامعة بغداد543اعدادية صفية للبناتادبيرقيه محمد كاطع سعدون1451141522075057

التربية للبنات/جامعة بغداد542اعدادية زينب للبناتادبيزينب محمد علي صخي1452141522110052

التربية للبنات/جامعة بغداد542ثانوية جنات عدن للبناتادبيسهام عمران موسى حلحل1453141522119028

التربية للبنات/جامعة بغداد541اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه مزهر سعدون علي1454141522110079

التربية للبنات/جامعة بغداد541اعدادية صفية للبناتادبيشهد رعد جابر نزال1455141522075117

التربية للبنات/جامعة بغداد538اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيدعاء عادل كاظم روضان1456141522066033

التربية للبنات/جامعة بغداد536ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء صباح صالح مهدي1457141522109015

التربية للبنات/جامعة بغداد535ثانوية سومر للبناتادبيزهراء جالل كاظم بريدي1458141522072060

التربية للبنات/جامعة بغداد534ثانوية ام ايمن للبناتادبيايمان صادق جعفر مرهج1459141522062009

التربية للبنات/جامعة بغداد534ثانوية جنات عدن للبناتادبيعذراء محمد فوزي توفيق1460141522119033

التربية للبنات/جامعة بغداد534ثانوية الوهج للبناتادبياسراء علي كاظم سعدون1461141522116002

التربية للبنات/جامعة بغداد533اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء كريم مهدي حسب1462141522066028
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التربية للبنات/جامعة بغداد533ثانوية الجمهورية للبناتادبيفرقان عدنان عبد الرحمن عبد الرزاق1463141522098050

التربية للبنات/جامعة بغداد533ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيامل فاضل علي جبر1464141522088003

التربية للبنات/جامعة بغداد532اعدادية التسامح للبناتادبيسراء عبد الهادي علوان حسن1465141522076105

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب كمال محسن بجاي1466141522079048

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حسن شندل سويلم1467141522066047

التربية للبنات/جامعة بغداد529ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيساره خالد شمخي جبر1468141522088017

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية الفرح للبناتادبيهدى قاسم حمزة حبيب1469141522125033

التربية للبنات/جامعة بغداد527اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه عبد الهادي نعمه مزبان1470141522079037

التربية للبنات/جامعة بغداد526ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتماره عماد عبد جابر1471141522115013

التربية للبنات/جامعة بغداد526ثانوية الزهورللبناتادبينور فالح حسن منخي1472141522080074

التربية للبنات/جامعة بغداد525اعدادية المهج للبناتادبيرونق نور الدين اسماعيل سد خان1473141522102044

التربية للبنات/جامعة بغداد525ثانوية الخليج العربي للبناتادبينبأ باسم غيالن حسن1474141522063075

التربية للبنات/جامعة بغداد521ثانوية الضفاف للبناتادبيمروه جابر عجيل شعير1475141522090049

التربية للبنات/جامعة بغداد520اعدادية التسامح للبناتادبيهبة خالد رزاق محمد1476141522076186

التربية للبنات/جامعة بغداد519ثانوية ايالف للبناتادبيمريم حامد خلف صالح1477141522105018

التربية للبنات/جامعة بغداد518ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيغفران منذر اسماعيل ابراهيم1478141522122013

التربية للبنات/جامعة بغداد517ثانوية النعيم للبناتادبيفاطمة صباح فليح حسين1479141522073049

التربية للبنات/جامعة بغداد517ثانوية جنات عدن للبناتادبيهبه محمد حسن مسافر1480141522119050

التربية للبنات/جامعة بغداد517ثانوية جنات عدن للبناتادبيموج ستار جبار شبيب1481141522119045

التربية للبنات/جامعة بغداد515ثانوية االسكندرونة للبناتادبيسجا صدام حسين قند1482141522099047

التربية للبنات/جامعة بغداد515الخارجياتادبيبراق سعد كامل مطلك1483141522401018

التربية للبنات/جامعة بغداد514الخارجياتادبيمروه مهدي جاسم عوج1484141522401078

التربية للبنات/جامعة بغداد514اعدادية التسامح للبناتادبيسجى عصام ستار فرج1485141522076104

التربية للبنات/جامعة بغداد512ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيإنتظار قاسم حسين مروح1486141522064005

التربية للبنات/جامعة بغداد512اعدادية ام القرى للبناتادبيكوثر سعد كاظم جواد1487141522079086

التربية للبنات/جامعة بغداد512اعدادية زينب للبناتادبيمروه علك ناصر كريم1488141522110089

التربية للبنات/جامعة بغداد511اعدادية التسامح للبناتادبياالء مؤيد حسام الدين عبد1489141522076020

التربية للبنات/جامعة بغداد511اعدادية ام القرى للبناتادبيورود عدنان احمد حميد1490141522079116

التربية للبنات/جامعة بغداد511ثانوية الخليج العربي للبناتادبيسرى اسعد محمد اعبيد1491141522063043

التربية للبنات/جامعة بغداد511اعداية الهدى للبناتادبيزينب عبد الستار جابر عليوي1492141522077046

التربية للبنات/جامعة بغداد509اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهيلين ضياء عبد احمود1493141522066120

التربية للبنات/جامعة بغداد508اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه علي حسن عباس1494141522066059

التربية للبنات/جامعة بغداد508اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيأنوار عامر عبد جوده1495141522066006

التربية للبنات/جامعة بغداد507اعدادية الفرح للبناتادبيايه لؤي سليم حدون1496141522125006
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التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيحوراء طالب حسون محمود1497141522064016

التربية للبنات/جامعة بغداد506اعدادية التسامح للبناتادبيصفا عواد حسين كاظم1498141522076120

التربية للبنات/جامعة بغداد506ثانوية الرتاج للبناتادبيسارة حسن ثجيل رشيد1499141522121021

التربية للبنات/جامعة بغداد506اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيانعام عباس مطرود كشمر1500141522066015

التربية للبنات/جامعة بغداد505ثانوية سومر للبناتادبيزهراء جاسم دابس حسين1501141522072059

التربية للبنات/جامعة بغداد504ثانوية الشمائل للبناتادبيايات جاسم محمد حسين1502141522109005

التربية للبنات/جامعة بغداد504اعدادية التسامح للبناتادبيسجى ضياء محمد شلش1503141522076103

التربية للبنات/جامعة بغداد503ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيرحاب عالوي عبد هللا شخيتر1504141522064019

التربية للبنات/جامعة بغداد503اعدادية عائشة للبناتادبيخوله فاضل مطلك نايف1505141522074057

التربية للبنات/جامعة بغداد503اعدادية ام القرى للبناتادبياالء ابراهيم عبيد حميد1506141522079012

التربية للبنات/جامعة بغداد503ثانوية النعيم للبناتادبيفاطمة ذياب محمد علي1507141522073047

التربية للبنات/جامعة بغداد503ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيايمان مطير يوسف ابراهيم1508141522223012

التربية للبنات/جامعة بغداد503اعدادية عائشة للبناتادبيمالك علي حليحل وادي1509141522074188

التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينور عقيل محسن موسى1510141522132010

التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية النعيم للبناتادبيفاتن كريم حميد هبول1511141522073045

التربية للبنات/جامعة بغداد501اعدادية الفداء للبناتادبياالء ماجد كامل احمد1512141522100009

التربية للبنات/جامعة بغداد501اعدادية الناصرة للبناتادبيكوثر طالب جاسم يونس1513141522061063

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية االمال للبناتادبيندى فليح عبد الحسن خليف1514141522108078

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية المعالي للبناتادبيطيبه عماد حسن حسين1515141522127041

التربية للبنات/جامعة بغداد499ثانوية التفاؤل المختلطةادبيايناس عباس فاضل حمود1516141522151002

التربية للبنات/جامعة بغداد499ثانوية جنات عدن للبناتادبيشهد عبد ابراهيم عفتان1517141522119030

التربية للبنات/جامعة بغداد499ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيرقيه محمد عكله حذيه1518141522064020

التربية للبنات/جامعة بغداد499ثانوية الشمائل للبناتادبيريام علي حسين سيد1519141522109021

التربية للبنات/جامعة بغداد499اعدادية المهج للبناتادبيسجى باسم ناصر حسين1520141522102071

التربية للبنات/جامعة بغداد499اعدادية التسامح للبناتادبياالء صفاء هادي صالح1521141522076019

التربية للبنات/جامعة بغداد498ثانوية ام ايمن للبناتادبينور مصطفى عبد االمير عبد الرزاق1522141522062053

التربية للبنات/جامعة بغداد497ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبينورهان علي قاسم حسن1523141522221041

التربية للبنات/جامعة بغداد496اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء شعالن علي حسين1524141522066049

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية االبتهال للبناتادبيخديجه وناس حسون خير هللا1525141522069025

التربية للبنات/جامعة بغداد495اعدادية زينب للبناتادبيزهراء كامل عبد الساده داخل1526141522110042

التربية للبنات/جامعة بغداد494اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء يوسف محسن عمران1527141522111021

التربية للبنات/جامعة بغداد494ثانوية النزاهة للبناتادبيشهد فاضل صانت حسن1528141522093064

التربية للبنات/جامعة بغداد493ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيدعاء مظهر اسماعيل ابراهيم1529141522122006

التربية للبنات/جامعة بغداد493اعدادية عائشة للبناتادبيايه كاظم مجبل عبد هللا1530141522074032

196 من 45صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للبنات/جامعة بغداد493اعدادية زينب للبناتادبيآيات سعد محمد عرب1531141522110002

التربية للبنات/جامعة بغداد493ثانوية الضفاف للبناتادبيمريم احمد مظلوم مزعل1532141522090051

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية الشمائل للبناتادبيبتول عزيز عطار زاير1533141522109009

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية االسكندرونة للبناتادبيبنين جميل جويد غضيب1534141522099012

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية النزاهة للبناتادبيشمس محمد سعيد يوسف هاشم1535141522093057

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية الخليج العربي للبناتادبيشهد جاسم جعفر فاخر1536141522063045

التربية للبنات/جامعة بغداد491ثانوية سومر للبناتادبيناجحه ثامر علي جاسم1537141522072128

التربية للبنات/جامعة بغداد491ثانوية االسكندرونة للبناتادبيرقيه علي حسن حمود1538141522099030

التربية للبنات/جامعة بغداد491اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدنيا ادم نعمه كاظم1539141522067030

التربية للبنات/جامعة بغداد491اعدادية الناصرة للبناتادبيأيمان سالم طارش ساجت1540141522061006

التربية للبنات/جامعة بغداد490اعدادية الفداء للبناتادبيمروه قاسم زيدان خلف1541141522100098

التربية للبنات/جامعة بغداد490ثانوية سومر للبناتادبيمها خالد محمود سلمان1542141522072125

التربية للبنات/جامعة بغداد490اعدادية زينب للبناتادبيزهراء رشيد صالح عجيل1543141522110039

التربية للبنات/جامعة بغداد490ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء عبد اسماعيل صريع1544141522109016

التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية صفية للبناتادبياسوان محمد وسيل جبر1545141522075009

التربية للبنات/جامعة بغداد489ثانوية االمال للبناتادبيانعام خليل عبد الحسن مهدي1546141522108009

التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه محمد علي حسين مجيعد1547141522110078

التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية زينب للبناتادبيمريم علي حربي مصبح1548141522110091

التربية للبنات/جامعة بغداد488ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيضحى حامد جاسم محمد1549141522223051

التربية للبنات/جامعة بغداد488ثانوية التاخي للبناتادبينور حيدر ابراهيم داود1550141522081038

التربية للبنات/جامعة بغداد488ثانوية الصمود للبناتادبيرنا فاضل عبيس مزهر1551141522101014

التربية للبنات/جامعة بغداد487ثانوية سومر للبناتادبيزهراء هاشم طعمه منشد1552141522072070

التربية للبنات/جامعة بغداد487ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيبتول حسين محمد حسوني1553141522222010

التربية للبنات/جامعة بغداد487ثانوية الوهج للبناتادبيبدراء نجم عبد هللا حسن1554141522116004

التربية للبنات/جامعة بغداد487اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور ثامر سعود فيصل1555141522067084

التربية للبنات/جامعة بغداد486اعدادية المهج للبناتادبينور كمال ناصر صيوان1556141522102110

التربية للبنات/جامعة بغداد486ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيوسن عدنان بدر كمر1557141522132013

التربية للبنات/جامعة بغداد485ثانوية ام ايمن للبناتادبيرند ياسين صغير فرج1558141522062024

التربية للبنات/جامعة بغداد485ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء سليم ناصر الزم1559141522121008

التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية التسامح للبناتادبيساره علي محمد ابراهيم1560141522076097

التربية للبنات/جامعة بغداد485ثانوية الضفاف للبناتادبينورس علي جبير زويد1561141522090060

التربية للبنات/جامعة بغداد485ثانوية االمال للبناتادبيزهراء حسين محمد حسين1562141522108035

التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية الفداء للبناتادبيعذراء نعمه رسن حمود1563141522100083

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية سومر للبناتادبيوسن ضياء كريم زغير1564141522072152
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التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية زينب للبناتادبيحوراء جواد كاظم عليوي1565141522110022

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية االمال للبناتادبيزينب يوسف شنين عليوي1566141522108048

التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة محمد عبود جاسم1567141522076147

التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية صفية للبناتادبيحوراء كريم عبود جالي1568141522075041

التربية للبنات/جامعة بغداد483اعداية الهدى للبناتادبيتمارة ميثم جبار علي1569141522077019

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد عباس كرجي نصيف1570141522109037

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية الشمائل للبناتادبينور محمد كاظم شنيور1571141522109061

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيوجدان جليل مطير عبد الحسين1572141522064063

التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية عائشة للبناتادبياسيا خالد سليم زبير1573141522074013

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية االمال للبناتادبيمريم طالب جابر شويع1574141522108068

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمه عصام طاهر عبد الرحمن1575141522089053

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية االمال للبناتادبيرقيه هالل عواد كاظم1576141522108030

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية االمال للبناتادبيكوثر عالوي عبد الحسين جبر1577141522108063

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية سومر للبناتادبينور الزهراء صادق رحيم مطلك1578141522072136

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية ام ايمن للبناتادبيمها طالب كريم حزام1579141522062046

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية االبتهال للبناتادبيحوراء سالم جامل لفته1580141522069023

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية آمنة الصدر للبناتادبينور كامل جباري لطيف1581141522064059

التربية للبنات/جامعة بغداد481اعدادية زينب للبناتادبيزينب علي داخل حسين1582141522110049

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيبتول ابراهيم عاشور عبود1583141522092004

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء خضير حيال مايع1584141522115031

التربية للبنات/جامعة بغداد480ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهبة عماد عبد جابر1585141522115070

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية صفية للبناتادبينور محمد علي قاسم1586141522075185

التربية للبنات/جامعة بغداد479ثانوية االسكندرونة للبناتادبيساره غانم ابراهيم محمد1587141522099045

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء جالوي خضير فريح1588141522066027

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية جنات عدن للبناتادبيُعال عقيل خليل ابراهيم1589141522119034

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية ام ايمن للبناتادبيجنه اسماعيل غضيب ثويني1590141522062015

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية االسكندرونة للبناتادبيريام عماد الدين سعدي طه1591141522099033

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية ام ايمن للبناتادبياستبرق صباح عبيس حسن1592141522062003

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية ام القرى للبناتادبينور الهدى فالح عبود مجيد1593141522079104

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية الفداء للبناتادبينوران مهدي عباس حسين1594141522100118

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد522ثانوية سومر للبناتعلمينرجس ماجد جاسم شيحان1595141512072104

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية زبيدة للبناتادبيميس عبد هللا احمد عباس1596141522082035

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي محمد جاسم عبد هللا1597141521038124

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد459اعدادية ام القرى للبناتادبيايه حسن هلول راهي1598141522079018
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علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد458إعدادية صنعاء للبنينادبيحسن عبد المطلب حسن عبود1599141521025014

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد457ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء رياض صالح صروط1600141522115032

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456اعداية الهدى للبناتادبيزينب طالب شكر محمود1601141522077044

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيعبد الرحمن واثق خالد عبد هللا1602141521202024

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد455ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي عبد هللا جبر محمد علي1603141521005062

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد455ثانوية المعالي للبناتادبيعذبة محمد منشد مطر1604141522127043

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454ثانوية المعرفة للبناتادبيسميه برزان مجيد ابو علوان1605141522106023

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد518ثانوية ايالف للبناتعلميفاطمه عالء قتيبه هاشم1606141512105038

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد517.6ثانوية المتميزاتعلميزهراء احمد صادق صالح1607141512094060

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد458اعدادية صفية للبناتادبيهدى عبد العزيز يحيى سلمان1608141522075192

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد457اعدادية صفية للبناتادبياصاله هاشم حسن سلطان1609141522075012

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية الفداء للبناتادبيتماره ستار جبر حسين1610141522100022

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية المهج للبناتادبيهدى صالح حسن كاظم1611141522102115

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد451اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحيدر فاخر عبد الغني محمد1612141521030045

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي حسين خلف1613141521024071

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيدينا عصام فاخر خليفة1614141522084004

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449اعداية الهدى للبناتادبيزهراء جاسم لعيبي ماجد1615141522077035

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449اعداية الهدى للبناتادبيايات كريم هاشم كريم1616141522077009

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيمشتاق سليمان موسى بك نظر1617141521202055

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد خالد حسن باقر1618141521020069

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية ابي عبيده للبنينادبيرسول محمد سعدون بدن1619141521030047

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى محمد جاسم حمادي1620141521024264

االثار/اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية الناصرة للبناتادبيوهج قاسم جاسم شهاب1621141522061084

االثار/اآلداب/جامعة بغداد455ثانوية الجمهورية للبناتادبيهبة قصي طلحة عوض1622141522098065

االثار/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد عباس فاخر غيالن1623141521037303

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447اعدادية التسامح للبناتادبيسرى عبد الهادي نجم عبد1624141522076106

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447ثانوية ايالف للبناتادبيميامي حسين عبد االمير جبر1625141522105022

االثار/اآلداب/جامعة بغداد446إعدادية النضال للبنينادبيعلي حسين صادق محمد1626141521014022

اآلداب/جامعة بغداد566اعدادية الكرامة للبناتعلمياسماء حمد عبد محمد1627141512111006

اآلداب/جامعة بغداد564ثانوية معصومة للبناتعلميريام ماجد خضير اوكيد1628141512113004

اآلداب/جامعة بغداد547اعدادية الكرامة للبناتعلميديار وهيب عطيه جميل1629141512111023

اآلداب/جامعة بغداد543ثانوية المتميزاتعلميبتول عبد الهادي حسين زيدان1630141512094025

اآلداب/جامعة بغداد542اإلعدادية النظامية للبنينعلميشهاب احمد مزعل حمود1631141511021094

اآلداب/جامعة بغداد541اعدادية اسد بغداد للبنينعلمياحمد الشفيع عبد هللا حسين عيسى1632141511048001
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اآلداب/جامعة بغداد554اعدادية المهج للبناتادبيعلياء علي بايش سلمان1633141522102086

اآلداب/جامعة بغداد522ثانوية النعيم للبناتادبيازهار سلمان منعم شيحان1634141522073003

اآلداب/جامعة بغداد502اعدادية الكرامة للبناتادبيساره عماد عودة عباس1635141522111024

اآلداب/جامعة بغداد499ثانوية الخليج العربي للبناتادبيآيه سلمان مكي سلمان1636141522063003

اآلداب/جامعة بغداد498إعدادية بطل خيبر للبنينادبيمحمود طلعت جاسم سلطان1637141521011042

اآلداب/جامعة بغداد498ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرفاه عباس علي داود1638141522092008

اآلداب/جامعة بغداد497ثانوية حطين للبناتادبيلينا اسامه جاسم سمسم1639141522068040

اآلداب/جامعة بغداد495ثانوية سومر للبناتادبيزينب قاسم احمد راضي1640141522072081

اآلداب/جامعة بغداد494ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرنا نوفل نمر محمد1641141522104011

اآلداب/جامعة بغداد491ثانوية الخنساء للبناتادبيامنه بهاء الدين حسين عبد هللا1642141522107002

اآلداب/جامعة بغداد490ثانوية النزاهة للبناتادبيهند لطيف جاسم حمادي1643141522093102

اآلداب/جامعة بغداد490إعدادية المروج للبنينادبيأحمد وعد جهاد خورشيد1644141521013002

اآلداب/جامعة بغداد485ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيزينه مهدي صالح محمد1645141522220022

اآلداب/جامعة بغداد485إعدادية بطل خيبر للبنينادبيمحمد حمود بزون سعود1646141521011037

اآلداب/جامعة بغداد485اعدادية عائشة للبناتادبيسجى سلمان حسين بالسم1647141522074130

اآلداب/جامعة بغداد484اعدادية زينب للبناتادبيزهراء علي سالم والي1648141522110041

اآلداب/جامعة بغداد483اعدادية الفداء للبناتادبيضحى محمد عويد سلمان1649141522100075

اآلداب/جامعة بغداد482ثانوية سامراء للبنينادبيحسين ابراهيم عجيمي محمود1650141521031022

اآلداب/جامعة بغداد482إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد صبر مطر كاظم1651141521024013

اآلداب/جامعة بغداد480اعدادية الفداء للبناتادبيهبه حسين ظاهر كمر1652141522100120

اآلداب/جامعة بغداد480ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيمريم عماد عبد المجيد عباس1653141522085019

اآلداب/جامعة بغداد479إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد مهدي صالح هاشم1654141521024020

اآلداب/جامعة بغداد479اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيلبنى احمد صالح الدين محمد علي1655141522067071

اآلداب/جامعة بغداد478ثانوية االبتهال للبناتادبيروان عامر مجبل مطلك1656141522069035

اآلداب/جامعة بغداد478إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى باسم حسن محسن1657141521018110

اآلداب/جامعة بغداد477اعدادية صفية للبناتادبياسراء رعد عالوي حسن1658141522075002

اآلداب/جامعة بغداد477ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيساره محسن عريبي حسين1659141522223031

اآلداب/جامعة بغداد475ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم عارف علي عارف1660141522104032

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق جاسم عبد1661141522110075

اآلداب/جامعة بغداد474ثانوية ذات الصواري للبناتادبيريم عباس حسين عبود1662141522095040

اآلداب/جامعة بغداد474ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار فالح حسن مجيد1663141521005077

اآلداب/جامعة بغداد473ثانوية المعالي للبناتادبيحنين عبد الحسين لعيبي ماجد1664141522127010

اآلداب/جامعة بغداد473اعدادية صفية للبناتادبيسرور ماجد عجالن عالوي1665141522075106

اآلداب/جامعة بغداد473اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحسن ذنون احمد سلمان1666141521030029
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اآلداب/جامعة بغداد472إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيزين العابدين عبد الحسن مري فياض1667141521012038

اآلداب/جامعة بغداد472ثانوية فدك  للبناتادبينور الزم ماضي عويد1668141522070111

اآلداب/جامعة بغداد470اعدادية صفية للبناتادبيحنين ريسان جار هللا عكيب1669141522075035

اآلداب/جامعة بغداد470ثانوية الضحى للبناتادبيساره قاسم طاهر عبد علي1670141522089034

اآلداب/جامعة بغداد470إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر فيصل حميد طالب1671141521024268

اآلداب/جامعة بغداد470ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيحوراء حسين راضي خليف1672141522221016

اآلداب/جامعة بغداد470ثانوية االسكندرونة للبناتادبينبأ سعد حسين حميد1673141522099083

اآلداب/جامعة بغداد469ثانوية االسكندرونة للبناتادبيطيبه عامر زيدان خلف1674141522099056

اآلداب/جامعة بغداد469ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي جعفر حاتم جعفر1675141521045021

اآلداب/جامعة بغداد469إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين رحم إحميد جواد1676141521012026

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهدير مدحت داود مهدي1677141522067091

اآلداب/جامعة بغداد469ثانوية ام ايمن للبناتادبيحوراء محمد سرحان حسين1678141522062017

اآلداب/جامعة بغداد468ثانوية الرتاج للبناتادبينورة خالد هاشم جبار1679141522121042

اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية زينب للبناتادبيياسمين عبد االمير حسن علي1680141522110124

اآلداب/جامعة بغداد468ثانوية النهروان المسائية للبنينادبياحمد سعيد علي خضير1681141521206004

اآلداب/جامعة بغداد468ثانوية االسكندرونة للبناتادبيمريم جليل عكله غالي1682141522099071

اآلداب/جامعة بغداد468إعدادية بطل خيبر للبنينادبيعلي حسين عبد الرضا كريم1683141521011029

اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية زينب للبناتادبينور حمزه حسون حاشوش1684141522110107

اآلداب/جامعة بغداد467.6ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاجر عباس فاضل علي1685141522095092

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية الفداء للبناتادبيعال فيصل لعيبي زامل1686141522100084

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية عائشة للبناتادبيزينب سعد عدنان خزعل1687141522074119

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية المهج للبناتادبيحوراء نجم عبد هللا شالل1688141522102031

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية البشير للبنينادبينور رياض جبارة شهيب1689141521036095

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية الضحى للبناتادبيصبا خالد عبد الجبار حسن1690141522089042

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية عائشة للبناتادبيأمنه  محمد هليل ضمد1691141522074001

اآلداب/جامعة بغداد466الثانوية الشرقية للبناتادبيزبيده حازم عباس علوان1692141522097015

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية فدك  للبناتادبينور الهدى صالح مهدي صفوك1693141522070108

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة حسن بنية شري1694141522072110

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية ابن البيطار للبنينادبياحسان ياسر حسين غريب1695141521029001

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية سامراء للبنينادبياحمد قاسم شلكام بندر1696141521031005

اآلداب/جامعة بغداد465ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيهبه علي حسن فرج1697141522221043

اآلداب/جامعة بغداد465إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيسيف طه رشيد عبد العباس1698141521020038

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء تحسين محمد مهدي1699141522076046

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية االسكندرونة للبناتادبيرسل نجم عبد الرحمن ناصر1700141522099027
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اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عبد الكريم هاتو فرحان1701141522075072

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيذو الفقار مهدي شكر محمود1702141521038071

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية النزاهة للبناتادبيرسل حامد عطشان خليف1703141522093026

اآلداب/جامعة بغداد465إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد علي حسن مرضوخ1704141521024227

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيامير صالح انور توفيق1705141521005018

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم أحمد جاسم محمد1706141522066100

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية السجود للبناتادبيهديل ستار خلف رغل1707141522065037

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية الوهج للبناتادبيفاطمه صالح كاظم حسين1708141522116014

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية الخليج العربي للبناتادبيأشجان صالح حسين شرف1709141522063001

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية ام ايمن للبناتادبيرفيف علي عبد االمير هادي1710141522062022

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن مسلم ميزر1711141522076145

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى حيدر موسى صالح1712141521037330

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه محمد ثامر عبد هللا1713141522066095

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمة الزهراء سالم طارش ساجت1714141522061055

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية الناصرة للبناتادبيهبه عبد المنعم ناجي حسن1715141522061078

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية سومر للبناتادبيهديل سعدي حالوب ساهي1716141522072150

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية الزهورللبناتادبيمها عبد الكريم جدوع غايب1717141522080064

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية صفية للبناتادبيدعاء راضي كريم سلمان1718141522075043

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية المعرفة للبناتادبيطيبه علي جبار حسن1719141522106027

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب قاسم حسان معيوف1720141522069046

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية سومر للبناتادبيهدى محسن ساري راضي1721141522072148

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية صفية للبناتادبيايات قاسم فرحان سلطان1722141522075021

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية ام القرى للبناتادبياسماء سمير محمد عباس1723141522079006

اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية الجمهورية للبناتادبيداليا رشيد حسن نصر هللا1724141522098017

اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية الضفاف للبناتادبيدعاء طه ياس خضير1725141522090016

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيصفاء عباس مالح كاطع1726141521201127

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمهدي ناهي نعيم ابوذن1727141521008181

اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية الفاروق للبنينادبيياسر خضير عطيه أسماعيل1728141521054044

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية التسامح للبناتادبيمريم جابر كاظم سلمان1729141522076155

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية الزهورللبناتادبيرسل عبد الزهره مناتي عيدان1730141522080024

اآلداب/جامعة بغداد461إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيفادي سمير بشير بهنام1731141521020058

اآلداب/جامعة بغداد461إعدادية الجزيرة للبنينادبيابراهيم رائد رمضان سليم1732141521018004

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية الضفاف للبناتادبيضحى طالب فرحان حسين1733141522090038

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية فدك  للبناتادبيأمل فيصل حمزه الحاجي ابراهيم1734141522070002
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اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية الناصرة للبناتادبيرند ماجد جبر مخرب1735141522061028

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية سومر للبناتادبيضحى فيصل غزاي دليان1736141522072098

االعالم/جامعة بغداد554اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين خالد حسين امين1737141511021060

االعالم/جامعة بغداد590ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيسجى صهيب سلمان عباس1738141522064036

االعالم/جامعة بغداد538الخارجيونادبيكرار مهدي عيسى مطلب1739141521400041

االعالم/جامعة بغداد519اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد عادل دحام علي1740141521008154

االعالم/جامعة بغداد513اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه حيدر نعمه طعمه1741141522110073

االعالم/جامعة بغداد509اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد رائد جودة قاسم1742141521038011

االعالم/جامعة بغداد507إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد ماجد ابراهيم حسن1743141521024115

االعالم/جامعة بغداد505ثانوية سومر للبناتادبيدعاء قاسم عبدالمحسن جاسم1744141522072041

االعالم/جامعة بغداد504اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيزياد نجم عبد هللا احمد1745141521200097

االعالم/جامعة بغداد500إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين عبد الحمزه خليف محيسن1746141521024067

االعالم/جامعة بغداد497ثانوية ام ايمن للبناتادبيهدى عبد الكريم سلمان امام الدين1747141522062057

االعالم/جامعة بغداد496إعدادية صنعاء للبنينادبيسجاد سالم محمد حسن1748141521025028

االعالم/جامعة بغداد496إعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد جمعه عبد هللا عنيفص1749141521023154

االعالم/جامعة بغداد495ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيرونزه لطيف مردان عبد هللا1750141522064021

االعالم/جامعة بغداد494اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين علي كشكول حسن1751141521201071

االعالم/جامعة بغداد494ثانوية الصمود للبناتادبينور كاظم محمد عبود1752141522101050

االعالم/جامعة بغداد490اعدادية البشير للبنينادبيحيدر محمد نجم زغير1753141521036031

االعالم/جامعة بغداد486إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحمزه صالح عماره الزم1754141521024081

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر محسن جليب جبر1755141521049036

االعالم/جامعة بغداد486إعدادية بطل خيبر للبنينادبيرسول مجيد طالك مطلك1756141521011014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد511اعدادية الناصرة للبناتعلميامنه جاسم بريسم خنجر1757141512061007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد490ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميحسين صافي احمد مسلم1758141511039010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد489ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميزينب صباح دلفي جاسم1759141512064011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد486اعدادية ام القرى للبناتعلميعصماء مصطفى كامل جواد1760141512079088

العلوم االسالمية/جامعة بغداد479اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى سمير جميل كريم1761141522067046

العلوم االسالمية/جامعة بغداد472اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي كامل سلمان1762141521008056

العلوم االسالمية/جامعة بغداد461ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمها خالد جاسم حمادي1763141522092023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيختام حسن هتيمي عبادي1764141522066030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460إعدادية ابن رشد للبنينادبيمصطفى ابراهيم سلمان حسين1765141521023182

العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.2ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنان عبداللطيف مراد علي1766141522095018

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينهى محمود حميد ابراهيم1767141522067083

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451ثانوية النزاهة للبناتادبينبراس باسم علوان عسر1768141522093088
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمالك هاشم عبد الحسين ثجيل1769141521003091

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية عائشة للبناتادبينهى علي شايع كاظم1770141522074204

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسام محمد سلمان1771141521049056

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية معصومة للبناتادبينبراس ثائر ابراهيم مخلف1772141522113021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية النعيم للبناتادبيزينب حسين لزك ناطور1773141522073026

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية ام القرى للبناتادبيجواهر طه حسن عباس1774141522079025

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية االمال للبناتادبيايمان محمد قاسم المان1775141522108012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه سعد انعيمه حسن1776141522083027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية النعيم للبناتادبيوركاء عمار عيسى فرج1777141522073065

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية االبتهال للبناتادبيناديه ناظم محمد جعيدان1778141522069072

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمخلد حامد مصحب محمد1779141521020077

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية االمال للبناتادبياميره كاظم عباس عليوي1780141522108008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد مبدر جريان حمد1781141521008159

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين رياض عبد الكاظم شبل1782141521012027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444ثانوية العراق للبنينادبياحمد حكمت عيسى خالد1783141521040002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد محمد جبار عبود1784141521201023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيأحمد كريم علي بريج1785141521003003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعالء جبار خليف جبر1786141521003060

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية المهج للبناتادبيعذراء هاشم محمد مناتي1787141522102084

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعداية الهدى للبناتادبيساره احمد جواد علوان1788141522077050

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443إعدادية بشار بن برد للبنينادبيبارق أسد راشد كيطان1789141521024042

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين شاكر جمعة خلف1790141521008052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية التسامح للبناتادبيفاتن مهدي صالح يوسف1791141522076137

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي ثامر لفته زباله1792141521050032

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ث بنت الرافدين للبناتادبياسيل مثنى داود مطلق1793141522120002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه عدنان أحمد سعد1794141522061058

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيساره محمد زمام حيال1795141522064033

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرحمه محسن قاسم رشك1796141522066038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية عائشة للبناتادبيسجى حسين صادق باقر1797141522074129

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيابراهيم خليل جبار ستار علي1798141521020013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية النجاح للبنينادبيواثق كريم عذافه دويغر1799141521027079

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية ام القرى للبناتادبيمروه حازم خليل احمد1800141522079090

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية الضفاف للبناتادبيزهراء خلف مكطوف ثجيل1801141522090023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب فالح حسن كاطع1802141522109029
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير حسين هالل محمد1803141521008019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي كريم خضير عباس1804141521012057

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية دار الحكمة للبنينادبيامير صفاء محمد حسن عليوي1805141521026017

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية ابن البيطار للبنينادبياحمد سوري قاسم محمد1806141521029007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر محمد عباس حسن1807141521008068

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء فيصل وحيد عبد علي1808141521012049

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيبشرى غدير فليح مهدي1809141522064010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيأنور شاكر محمود فرج1810141521207014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية زينب للبناتادبيحوراء عامر غني وهيب1811141522110024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيجواد محمد كاظم حمود1812141521045008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب سعدون حسن خلف1813141522095047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية الضفاف للبناتادبيغدير لؤي رشيد حسن1814141522090041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد حسين علي مصطفى1815141521050002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437إعدادية بطل خيبر للبنينادبياكبر جليل مفتن وجر1816141521011006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437 تموز للبنات14ثانوية ادبيغدير ستار جبار امسلم1817141522071043

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور احمد يوسف احمد1818141522063077

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية الفضائل للبناتادبيعبير جاسم محمد موسى1819141522083024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية صفية للبناتادبيشهد سعد علوان نزال1820141522075118

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي عباس عبود شندي1821141521045024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية زينب للبناتادبينوره كاظم جواد كاظم1822141522110112

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر جواد حسوني عودة1823141521028132

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436ثانوية االمال للبناتادبيزهره عبد جواد غليم1824141522108041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية الفرح للبناتادبيزهراء عبد الرضا موسى جعفر1825141522125017

الفنون الجميلة/جامعة بغداد519إعدادية الجمهورية للبنينعلميابراهيم جعفر محمد خضر1826141511016027

الفنون الجميلة/جامعة بغداد505اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى باسم محمد عبود1827141511021209

الفنون الجميلة/جامعة بغداد502اعدادية النجاح للبنينعلميطه سلمان حسين محمد علي1828141511027053

الفنون الجميلة/جامعة بغداد492إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمصطفى كاظم حيال مايع1829141511020122

الفنون الجميلة/جامعة بغداد491إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمهدي باسم مهدي محمد علي1830141511019205

الفنون الجميلة/جامعة بغداد490ثانوية الخليج العربي للبناتعلميزينه ماجد خلف غافل1831141512063030

الفنون الجميلة/جامعة بغداد488إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميأحمد قاسم محمد راضي1832141511020006

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479ثانوية الجمهورية للبناتعلميورود كاظم احمد كاظم1833141512098047

الفنون الجميلة/جامعة بغداد478ثانوية الشمائل للبناتعلميسجى مؤيد هادي ناصر1834141512109030

الفنون الجميلة/جامعة بغداد477ثانوية فدك  للبناتعلميساره منذر كامل محمد1835141512070056

الفنون الجميلة/جامعة بغداد474ثانوية سومر للبناتعلميمارينا نصرت فرنسيس جبو1836141512072092
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد473اعدادية صفية للبناتعلميمروه عبد الخالق حمود كرخي1837141512075075

الفنون الجميلة/جامعة بغداد473ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميغنوه غسان جوزيف الياس1838141512117054

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميميس ياسر طالب محمد رفعت1839141512084049

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472اعدادية النجاح للبنينعلميعبد الكريم عبد الرسول عداي معارج1840141511027061

الفنون الجميلة/جامعة بغداد458اعدادية المهج للبناتادبيامنه لفته مطر عباس1841141522102010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد449الخارجياتادبيزينه رضا جبار عناد1842141522401042

الفنون الجميلة/جامعة بغداد449ثانوية المعالي للبناتادبيزينب اياد نوري نافع1843141522127026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد449اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى علي عفوت جار هللا1844141521037343

الفنون الجميلة/جامعة بغداد448ثانوية فدك  للبناتادبيزينب حسين حسن كريم1845141522070057

الفنون الجميلة/جامعة بغداد447للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيباقر باسم فيصل عودة1846141521033005

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446ثانوية سامراء للبنينادبيكرار كريم قاسم فنجان1847141521031061

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيليث حيدر عبد الحسين حمزة1848141521006031

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445ثانوية نور الهدى للبناتادبيدعاء كريم حمدان عبيد1849141522124010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى حسين فندي يوسف1850141521008166

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيرامي غانم حميد كريم1851141521020033

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية الصدر الثاني للبنينادبياحمد عبد زيدان خلف1852141521006003

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيسجاد رياض محسن رضا1853141521207040

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439الثانوية الشرقية للبناتادبيتبارك محمد حميد جبار1854141522097005

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية اليقظة للبنينادبيعالء عبد الحسين سلمان صويعد1855141521028076

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيمحمد كريم خلف محمد1856141521006036

الطب/الجامعة المستنصرية695ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد شامل محمد سالم1857141511007099

الطب/الجامعة المستنصرية691ثانوية ام ايمن للبناتعلميامنية هادي جلوب رمضان1858141512062007

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميحميده حيدر جاسم عبد1859141512066008

الطب/الجامعة المستنصرية690.6ثانوية المتميزاتعلمينور سعد عيسى رزق هللا1860141512094151

الطب/الجامعة المستنصرية690.4ثانوية المتميزاتعلميروان نزار قاسم تقي الدين1861141512094057

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميشهد سالم حسين علي1862141512091021

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية عائشة للبناتعلميدعاء محمد عبد الحسين شنتة1863141512074084

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية الفداء للبناتعلميعبير احمد اخميس ابراهيم1864141512100062

الطب/الجامعة المستنصرية689.1ثانوية المتميزاتعلميميس ليث عبد الجبار فاضل1865141512094139

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء نجم عبد كاظم1866141512069027

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية ام ايمن للبناتعلميساره رزاق حنش شبار1867141512062061

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية الضحى للبناتعلميسدرة ضياء محسن هادي1868141512089035

الطب/الجامعة المستنصرية688.9زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحيدر محمد يحيى موسى1869141511010027

الطب/الجامعة المستنصرية688.6ثانوية المسرة االهلية للبناتعلمينور الهدى محمد عبد الحسن عبد1870141512091038
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الطب/الجامعة المستنصرية688.4ثانوية المتميزاتعلمينور علي حيدر ابراهيم عبد الباقي1871141512094153

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية الشمائل للبناتعلميمريم مهدي محمد يحيى1872141512109041

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية الصمود للبناتعلمياوليفيا حسام يوسف شعيا1873141512101005

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية النزاهة للبناتعلميحوراء فاضل فرحان صالح1874141512093011

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية التسامح للبناتعلميطيبه حاتم عبد علي جبر1875141512076098

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية التسامح للبناتعلميبسمه ماجد صالح الدين توفيق1876141512076022

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.6ثانوية المتميزاتعلميليليان مؤيد متي كوركيس1877141512094129

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.1الثانوية الشرقية للمتميزينعلميعلي عبد الرحمن عذاري دخن1878141511046013

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية التسامح للبناتعلميتمارة عبد الرضا حسين محمد1879141512076025

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميجنه عقيل جاسم محمد1880141512091007

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية ذات الصواري للبناتعلميايات عبدالكريم كاظم حسين1881141512095007

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683إعدادية المروج للبنينعلمينور الدين صباح محسن كريم1882141511013118

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الكرامة للبناتعلميفاطمة استبرق حسن خربوط1883141512111060

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميسكينه صالح غانم ابو الليل1884141512123008

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.6ثانوية كلية بغداد للبناتعلميحنين مشتاق سعيد عبد الباقي1885141512129008

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.1ثانوية المتميزاتعلميمينا عماد الدين عامر رميض1886141512094144

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى عدنان خلف جوده1887141511007117

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682الثانوية الشرقية للبناتعلمييسر نبيل صبحي شاكر1888141512097086

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية ام ايمن للبناتعلمينرجس عاصم خضير عباس1889141512062114

الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية دجلة للبناتعلمياسراء صباح عباس مصطفى1890141512078007

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.4ثانوية المتميزاتعلميلبنى سلمان علي طالب1891141512094126

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميحسين علي سالم وادي1892141511008044

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميمحمد باسم حميد طه1893141511056034

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية الكرامة للبناتعلمينبأ زهير جميل محمد1894141512111072

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677.9ثانوية المتميزاتعلميهيا سلوان علي محمود1895141512094160

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677.6ثانوية المتميزاتعلميدينا عماد طالب محمد1896141512094041

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677.3زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعلي حيدر محمد علي هاشم1897141511010049

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية المتميزاتعلميزهراء عبد المنعم عطية ابراهيم1898141512094065

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميحنين حسين احمد ياسين1899141512067013

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية المتميزاتعلميلينه محمد ضياء الدين محمد معصوم محمد عارف1900141512094131

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد هيثم مجيد عزيز1901141511021200

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية العقيدة للبناتعلميايام سعيد محمد عبود1902141512103003

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية الصمود للبناتعلميتبارك جواد كاظم جبر1903141512101010

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية المعالي للبناتعلميغاده كريم حسن فتالوي1904141512127036
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الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.8ثانوية المتميزاتعلميكوثر فعل جعفر فعل1905141512094125

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.6ثانوية المتميزاتعلميتسنيم محمد عبد العزيز محمد1906141512094030

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.5ثانوية كلية بغداد للبناتعلميشهد علي صادق جعفر1907141512129022

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.2ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد مؤيد صالح عبد االمير1908141511007013

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.1ثانوية العقيدة للبناتعلميسرى عبد الكريم حسن طاهر1909141512103033

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.1زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحمزه وليد اسماعيل محمد1910141511010023

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية المهج للبناتعلميعبير شاكر محمود محمد1911141512102044

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميايثار ستار جبار محمد1912141512084005

الهندسة/الجامعة المستنصرية665اعدادية التسامح للبناتعلميرؤى محمد خلف لطيف1913141512076043

الهندسة/الجامعة المستنصرية661ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميحنين هاشم بيد هللا زغير1914141512084015

الهندسة/الجامعة المستنصرية660اعدادية الفداء للبناتعلميمروه احمد حميد فرحان1915141512100079

الهندسة/الجامعة المستنصرية658.8اعدادية الكرامة للبناتعلميضحى فائق نعمان جاسم1916141512111055

الهندسة/الجامعة المستنصرية658اعدادية التسامح للبناتعلمياسراء عالء صاحب عبد الجليل1917141512076005

الهندسة/الجامعة المستنصرية658ثانوية المعالي للبناتعلميزينب وجدي غازي علي1918141512127027

الهندسة/الجامعة المستنصرية655ثانوية الضحى للبناتعلميرسل عبد هللا زاير حافظ1919141512089024

الهندسة/الجامعة المستنصرية654ثانوية المعرفة للبناتعلميطيبه نهاد حسون زغير1920141512106023

الهندسة/الجامعة المستنصرية653ثانوية ام ايمن للبناتعلميزينب مؤيد سالم مطر1921141512062059

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية النزاهة للبناتعلمياسراء ضياء خزعل موسى1922141512093004

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميايمان جبار شامخ عريان1923141512088008

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميرقية وليد محمود عويد1924141512064008

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية دجلة للبناتعلميميس نهاد عبد اللطيف عبد الستار1925141512078124

الهندسة/الجامعة المستنصرية645.1زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعبد الرحمن زياد طارق مولود1926141511010039

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميماريه حسين مشيوح جواد1927141512067057

الهندسة/الجامعة المستنصرية645إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي حسين صابر عنبر1928141511018161

الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية الزهورللبناتعلميفرح اكرم حمدان حمزه1929141512080061

الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمحمد علي حميد راضي1930141511034062

الهندسة/الجامعة المستنصرية644.9ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين جاسم محمد كشاش1931141511007033

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية صفية للبناتعلمياالء فاضل بدن زامل1932141512075008

الهندسة/الجامعة المستنصرية644 تموز للبنات14ثانوية علميياسمين سعد عباس خنياب1933141512071092

الهندسة/الجامعة المستنصرية644إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميأسلم موحان عبد الهادي سلمان1934141511019004

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية الكرامة للبناتعلميحوراء عالء حسون ناصر1935141512111020

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية ابي عبيده للبنينعلميحيدر كامل رزاق عبد الرضا1936141511030026

الهندسة/الجامعة المستنصرية643.8ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد الكريم ليث عبد الكريم حسون1937141511007059

الهندسة/الجامعة المستنصرية643.6ثانوية المتميزين للبنينعلميعز الدين ستار ورور عيسى1938141511007068
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الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية دجلة للبناتعلميأيه وعد عبد القادر ناجي1939141512078005

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية دجلة للبناتعلميامنيه باسم مهدي علوان1940141512078011

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية فدك  للبناتعلميزينب علي حسين مخرمش1941141512070048

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اإلعدادية النظامية للبنينعلمييزن لطفي عبد الرسول علي1942141511021229

الهندسة/الجامعة المستنصرية643إعدادية المقدام للبنينعلميحسن عبد الكريم حسن زنجار1943141511017042

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى جاسم مخيط محسن1944141511022168

الهندسة/الجامعة المستنصرية642.6ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد الحسين علي مسلم عبد العباس1945141511007057

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلمينور الهدى رزاق عباس مشيمش1946141512084051

الهندسة/الجامعة المستنصرية642إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد عبد الجليل زهراو فليح1947141511018234

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميجعفر محمد علي عباس علوان1948141511034013

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعلي موفق طالب سلمان1949141511042041

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية السجود للبناتعلميرانيا ريسان عامر عبد هللا1950141512065016

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية السجود للبناتعلميزينب عباس وهاب مجافت1951141512065022

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الخنساء للبناتعلميساره محمد ادريس جميل1952141512107034

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية سومر للبناتعلمينبا اسماعيل متعب حسون1953141512072103

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية التاخي للبناتعلميساره نعيم عزيز حسين1954141512081018

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميزينب ماضي سالم ثجيل1955141512091017

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية الشمائل للبناتعلميايه عبد الناصر جهاد عريبي1956141512109009

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية النزاهة للبناتعلميبراء عبد الرزاق فرحان جسام1957141512093009

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية االسكندرونة للبناتعلميهاجر محمد عبد االمير حسين1958141512099061

الهندسة/الجامعة المستنصرية639إعدادية الجزيرة للبنينعلميزين العابدين استبرق حسن خربوط1959141511018106

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميحوراء عباس حمود عبد هللا1960141512091009

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميأنس سعد حمادي كاظم1961141512066006

الهندسة/الجامعة المستنصرية638.5ثانوية المتميزاتعلميآيه عمر سليم صالح1962141512094007

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية دجلة للبناتعلميرشا باسل ناصر يعقوب1963141512078036

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية ام عمارة  للبناتعلميدعاء مازن شوكت صالح1964141512087006

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية الصمود للبناتعلميصفاء ثائر رحيم محسن1965141512101041

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اإلعدادية النظامية للبنينعلميابراهيم انمار ابراهيم جرجيس1966141511021001

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية ام القرى للبناتعلميهاجر شايع ورور فهد1967141512079112

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد كامل حسين علوان1968141511027099

الهندسة/الجامعة المستنصرية636إعدادية الجمهورية للبنينعلميعبد العزيز لؤي عزيز جميل1969141511016130

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية عائشة للبناتعلميفاطمه نعمان غضبان حبيب1970141512074232

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية الزوراء للبنينعلميعلي قاسم خضير عباس1971141511001070

الهندسة/الجامعة المستنصرية635.4ثانوية المتميزاتعلميفاطمه احمد عوني سعود1972141512094118
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الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميجاك جوزيف بيير رزق هللا1973141511034010

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية عائشة للبناتعلميسجود رحيم ماذي بدن1974141512074174

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الناصرة للبناتعلميزمن رحيم عليوي عاشور1975141512061035

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية االسكندرونة للبناتعلميرانيه باسم سالم ثجيل1976141512099013

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية دجلة للبناتعلميياسمين محمد محمود محمد فخري1977141512078152

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميساره محمد عبد الستار سلمان1978141512067031

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الخنساء للبناتعلميسمره رائد احمد عباس1979141512107035

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميآيات كمال حسين لطيف1980141512112001

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية زينب للبناتعلميهبه علي داخل حسين1981141512110145

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية ام القرى للبناتعلميساره محمد عبد حسن1982141512079065

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية دجلة للبناتعلميطيبه مشتاق طالب زيدان1983141512078087

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الضحى للبناتعلمينور الهدى فالح احمد عجيل1984141512089045

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الزهورللبناتعلمينور عبد الكاظم باقر فالح1985141512080075

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الفداء للبناتعلميمياسة ظافر محمد سلمان1986141512100083

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اإلعدادية النظامية للبنينعلميجعفر سعد علي حسن1987141511021043

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميغيث عبد الرضا حميد عكله1988141511008127

الهندسة/الجامعة المستنصرية634الثانوية الشرقية للبناتعلميهدى حازم صالح مهدي1989141512097081

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية فدك  للبناتعلميساره قصي سعدي كريم1990141512070055

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية الزهورللبناتعلميانفال فريد خالد خضير1991141512080006

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية دجلة للبناتعلميريام عائد كوركيس ميخا1992141512078050

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.5اعدادية الكرامة للبناتعلميأميمه سعدي فري شنيخر1993141512111001

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.2ثانوية كلية بغداد للبناتعلميسرى ضياء حسين علي1994141512129020

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية سومر للبناتعلميهبه جعفر صادق ظاهر1995141512072116

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية عائشة للبناتعلميكريمه علي احمد محمود1996141512074234

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميفاطمه جاسم رمضان قاسم1997141512112059

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميايهاب حسين ذروان علوان1998141511042013

الهندسة/الجامعة المستنصرية630.8ثانوية العقيدة للبناتعلميتبارك عامر حمود جبر1999141512103010

الهندسة/الجامعة المستنصرية630.6ثانوية المتميزاتعلميرغد عامر زهير سلمان2000141512094048

الهندسة/الجامعة المستنصرية630.6ثانوية ذات الصواري للبناتعلميايه احمد صدام عجيل2001141512095013

الهندسة/الجامعة المستنصرية630ثانوية المتميزاتعلميعال محمد خالد كريم2002141512094115

الهندسة/الجامعة المستنصرية630ثانوية االسكندرونة للبناتعلميزهراء صالح عبد الكريم حسين2003141512099021

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية610اعدادية زينب للبناتعلميسجى اسماعيل عباس محمد2004141512110082

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية563اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى سعيد شكر مصلح2005141511021211

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية اليقظة للبنينعلميمهند ثامر لفته دوح2006141511028122
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الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556إعدادية الجزيرة للبنينعلميعبد العزيز شفيق علي كامل2007141511018140

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية عائشة للبناتعلميدالل راهي محمد سلمان2008141512074085

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555ثانوية التاخي للبناتعلميميرنا ماهر يوسف ايشوع2009141512081031

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية اليقظة للبنينعلميحسين طاهر جاسم محمد2010141511028037

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555ثانوية الصمود للبناتعلميفيان قدس يوسف عبد الرحمن2011141512101048

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553إعدادية المروج للبنينعلميمحمد فاضل كامل ابراهيم2012141511013098

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية552ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميحسين علي فنيان بدر2013141511042018

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية ام القرى للبناتعلميصفا لفته حمد فياض2014141512079079

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549ثانوية الضفاف للبناتعلميشيماء محمد علي رحيم رضا2015141512090037

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548ثانوية المعالي للبناتعلميتقى حيدر ناظم ذياب2016141512127012

العلوم/الجامعة المستنصرية652ثانوية ام ايمن للبناتعلميغدير محمد عباس اوحيد جياد2017141512062084

العلوم/الجامعة المستنصرية624 تموز للبنات14ثانوية علميزينب موسى بك مراد محمود2018141512071041

العلوم/الجامعة المستنصرية624إعدادية بطل خيبر للبنينعلميحسين عبد هللا نعيم عبد2019141511011017

العلوم/الجامعة المستنصرية620اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميرند مشتاق طالب عبود2020141512067020

العلوم/الجامعة المستنصرية619ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميرسل مهدي جباره طاهر2021141512117024

العلوم/الجامعة المستنصرية618ثانوية سومر للبناتعلميياسمين محسن ساجت سعيد2022141512072124

العلوم/الجامعة المستنصرية618ثانوية دجلة للبناتعلميمريم رافي بيرجيك كرابيت2023141512078109

العلوم/الجامعة المستنصرية614.6ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد الرحمن عماد صباح ناجي2024141511007058

العلوم/الجامعة المستنصرية614إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميأنمار سامي نسيم عداي2025141511019006

العلوم/الجامعة المستنصرية613اعدادية عائشة للبناتعلميرحاب خلف عبد النبي مزعل2026141512074095

العلوم/الجامعة المستنصرية610ثانوية الصدر الثاني للبنينعلميمحمد نوري اسماعيل نصيف2027141511006018

العلوم/الجامعة المستنصرية609.1اعدادية الكرامة للبناتعلمييقين ثاني غيدان مهدي2028141512111094

العلوم/الجامعة المستنصرية608إعدادية الجمهورية للبنينعلميصالح مهدي صفر هير2029141511016110

العلوم/الجامعة المستنصرية607ثانوية الزهورللبناتعلميساره سالم مريوش زامل2030141512080042

العلوم/الجامعة المستنصرية605إعدادية الجمهورية للبنينعلميعبد الرحمن علي عبد الحسين كاظم2031141511016128

العلوم/الجامعة المستنصرية605 تموز للبنات14ثانوية علميسلمى عبد الدائم عبد الحافظ عبد الكريم2032141512071093

العلوم/الجامعة المستنصرية604ثانوية النخبة االهلية للبناتعلميصفا نمير علي عبد2033141512118013

العلوم/الجامعة المستنصرية604ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميحسين سعد فرحان علي2034141511042017

العلوم/الجامعة المستنصرية604ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميهدى سعد حسين ابراهيم2035141512084056

العلوم/الجامعة المستنصرية603اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي حربي عوده خضير2036141511028072

العلوم/الجامعة المستنصرية602ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلمياسماء غانم محمد حسين2037141512122001

العلوم/الجامعة المستنصرية600اعدادية اليقظة للبنينعلميحيدر علي عامر عبيد2038141511028045

العلوم/الجامعة المستنصرية598.6ثانوية المتميزاتعلميتماره رعد حسون حسين2039141512094032

العلوم/الجامعة المستنصرية598ثانوية فدك  للبناتعلمياسراء حيدر غني مجيد2040141512070004
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العلوم/الجامعة المستنصرية597ثانوية المتميزاتعلميمينا عصام احمد عطيه2041141512094142

العلوم/الجامعة المستنصرية597ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميمريم مهدي خليف ضابط2042141512091032

العلوم/الجامعة المستنصرية595.2ثانوية كلية بغداد للبناتعلميعال سعد عبد الستار حيدر2043141512129024

العلوم/الجامعة المستنصرية595إعدادية المقدام للبنينعلميمصطفى علي معيلج ابوجرن2044141511017201

العلوم/الجامعة المستنصرية595اعدادية زينب للبناتعلميساره اسماعيل طاهر فالح2045141512110078

العلوم/الجامعة المستنصرية594إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمحمد عبد هللا كريم كاظم2046141511015084

العلوم/الجامعة المستنصرية592.6ثانوية المتميزاتعلميزينب مهند صالح هادي2047141512094079

العلوم/الجامعة المستنصرية592ثانوية ام ايمن للبناتعلميهبه ابراهيم طاهر رشيد2048141512062127

العلوم/الجامعة المستنصرية592اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد حسن عباس فاضل عبود2049141511022147

العلوم/الجامعة المستنصرية591إعدادية المقدام للبنينعلميعبد الجبار صباح حسين عبد2050141511017104

العلوم/الجامعة المستنصرية591اعدادية النهوض للبنينعلميمرتضى هاشم محمد مطر2051141511047176

العلوم/الجامعة المستنصرية590ثانوية االمال للبناتعلميهدى فاضل جاسم رحيمه2052141512108113

العلوم/الجامعة المستنصرية590ثانوية الرتاج للبناتعلميهبه عبد الحسين كاظم جاسب2053141512121020

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميسها حسين صالح محمد2054141512067035

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية عائشة للبناتعلمييقين محمد طاهر حمود2055141512074291

العلوم/الجامعة المستنصرية586ثانوية سومر للبناتعلميسحر سمير جواد علي2056141512072067

العلوم/الجامعة المستنصرية586ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميالزهراء جبار جاسم كريم2057141512084004

العلوم/الجامعة المستنصرية586ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب خيون جاسم عبد2058141512107031

العلوم/الجامعة المستنصرية585.9ثانوية المتميزاتعلمياُنس حسين صاحب اسماعيل2059141512094017

العلوم/الجامعة المستنصرية582ثانوية الشمائل للبناتعلميرسل جاسم محمد الفت2060141512109021

العلوم/الجامعة المستنصرية581ثانوية الضفاف للبناتعلمياسيا مهدي سلمان مكطوف2061141512090007

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية صفية للبناتعلميساره عبد الرضا جعفر عبد الحسن2062141512075056

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميمحمد جبار حسين لجالج2063141511003037

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية ام القرى للبناتعلميساره شهاب احمد منصور2064141512079059

العلوم/الجامعة المستنصرية580 تموز للبنات14ثانوية علميتماره محسن حسين مطر2065141512071017

العلوم/الجامعة المستنصرية579اإلعدادية النظامية للبنينعلميعبد هللا رائد جابر عبد القادر2066141511021109

العلوم/الجامعة المستنصرية578إعدادية المقدام للبنينعلميحسن جاسم عليوي ضويع2067141511017037

العلوم/الجامعة المستنصرية577ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميزينب حسين علي ياسين2068141512114021

العلوم/الجامعة المستنصرية577إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد علي عبد الواحد بير داود2069141511023018

العلوم/الجامعة المستنصرية576.2ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميزينب عبد الكريم علي عبد علي2070141512114024

العلوم/الجامعة المستنصرية576.1ثانوية العقيدة للبناتعلميفاطمة عمر صابر سليم2071141512103044

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية عائشة للبناتعلمياسراء خضير زغير حمادي2072141512074026

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميعلي جواد عبد الكاظم زياد2073141511003017

العلوم/الجامعة المستنصرية575ثانوية دجلة للبناتعلميسمر علي جميل محمد2074141512078080
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العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية النهوض للبنينعلميعبد الرحمن فهد خاجي طاهر2075141511047104

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية النهوض للبنينعلميمرتضى حبيب خلف سلطان2076141511047172

العلوم/الجامعة المستنصرية575ثانوية ام ايمن للبناتعلمينور نجيب حمدان عباس2077141512062124

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية السجود للبناتعلميالرا خليل ابراهيم عبد هللا2078141512065038

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميفاطمه حامد محسن عوده2079141512064019

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية فدك  للبناتعلميزينب كامران حسين جالل2080141512070049

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية ام القرى للبناتعلميفاطمه معد جاسم حمادي2081141512079096

العلوم/الجامعة المستنصرية574اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين كمال حميد عواد2082141511021068

العلوم/الجامعة المستنصرية574إعدادية بطل خيبر للبنينعلميامجد محسن زباله ناصر2083141511011010

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية صفية للبناتعلميتقى هاشم جواد كاظم2084141512075017

العلوم/الجامعة المستنصرية573اإلعدادية الشرقية للبنينعلميحسن عبد الهادي كاظم حسن2085141511022040

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية زينب للبناتعلميغفران جاسم عيسى بدن2086141512110105

العلوم/الجامعة المستنصرية573إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد جاسب عطيه دخيل2087141511018224

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميروزا كريم شميل جاسم2088141512114014

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميحرير شهاب احمد حبيب2089141512112016

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية الصمود للبناتعلميرهف عامر مكطوف محمد2090141512101028

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية دجلة للبناتعلميساره حيدر حميد رشيد2091141512078072

العلوم/الجامعة المستنصرية572إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد يوسف مزهر زامل2092141511023026

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية الزوراء للبنينعلميحسين وسام حميد عبد المجيد2093141511001036

العلوم/الجامعة المستنصرية571.6ثانوية كلية بغداد للبناتعلمينادين عبد الحليم ابراهيم عباس2094141512129038

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميساندرا روبرت اليسي صخريا2095141512112049

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية فدك  للبناتعلميطيبه سعيد محمد حسين كريم2096141512070071

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميساره وضاح ناصر عبد الواحد2097141512091018

العلوم/الجامعة المستنصرية570إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي ضياء نوري عباس2098141511016148

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية اليقظة للبنينعلميحسين كامل عودة خضير2099141511028041

العلوم/الجامعة المستنصرية570إعدادية الجزيرة للبنينعلميعمار ضياء عبد الجبار ابراهيم2100141511018194

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية زينب للبناتعلميحوراء جبار خميس ضاحي2101141512110034

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية زينب للبناتعلمياسراء علي احمد عطية2102141512110012

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميشهد ياسين اسماعيل ابراهيم2103141512122007

العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية دجلة للبناتعلميامواج ضياء صالح عبد المهدي2104141512078012

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية التسامح للبناتعلميخلود هشام خليل عباس2105141512076034

العلوم/الجامعة المستنصرية569اإلعدادية النظامية للبنينعلميمسلم حسين عبد هللا ضاحي2106141511021204

العلوم/الجامعة المستنصرية569اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي طه علي صغير2107141511022111

العلوم/الجامعة المستنصرية569إعدادية صنعاء للبنينعلمييوسف رعد عبد الحسين عبد علي2108141511025063
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العلوم/الجامعة المستنصرية568.3ثانوية ذات الصواري للبناتعلميمنى عماد جليل عبد الكريم2109141512095091

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميرتاج صباح نوري كبه2110141512112024

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الفداء للبناتعلميفاطمه طارق احمد علوان2111141512100071

العلوم/الجامعة المستنصرية568اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي مشتاق طالب حمدان2112141511022122

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد صادق عبد االمير صادق2113141511007009

العلوم/الجامعة المستنصرية568إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميمحمد فارس صبحي محمد2114141511009098

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية المعالي للبناتعلمياالء عباس خلف حسن2115141512127005

العلوم/الجامعة المستنصرية567إعدادية الجزيرة للبنينعلمياحمد جبر كريز سلمان2116141511018009

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية النهوض للبنينعلميحسام يوسف مجنون عبد هللا2117141511047041

العلوم/الجامعة المستنصرية567إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميحسنين هواس اسد نوروز2118141511009030

العلوم/الجامعة المستنصرية566.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميرانيا وادي نعمه رداد2119141512112023

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية المهج للبناتعلميايه عاصم خضير عبود2120141512102010

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية ام القرى للبناتعلمينور جاسم فاضل محمد2121141512079108

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميحسين صفوك عاصي حسين2122141511043012

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمحمد هشام جليل اسماعيل2123141511034066

القانون/الجامعة المستنصرية610إعدادية الجزيرة للبنينعلميحسين ستار حسين سلمان2124141511018067

القانون/الجامعة المستنصرية606ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميعمار ياسر عبد المنعم اسماعيل2125141511043033

القانون/الجامعة المستنصرية603ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميهاجر عبد الزهرة صدام حنين2126141512152008

القانون/الجامعة المستنصرية602اعدادية الفداء للبناتعلميريام قاسم مهدي محمد2127141512100034

القانون/الجامعة المستنصرية596ثانوية االسكندرونة للبناتادبينور صادق حميد حسن2128141522099090

القانون/الجامعة المستنصرية596اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياكرم عبد الرضا سرفان عبيد2129141521003015

القانون/الجامعة المستنصرية595اعدادية النجاح للبنينادبيسيف باسم زكي جاسم2130141521027027

القانون/الجامعة المستنصرية595اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكاظم فؤاد هاشم حسين2131141521008135

القانون/الجامعة المستنصرية594ثانوية الضفاف للبناتادبياشراق حامد نصر مرهج2132141522090005

القانون/الجامعة المستنصرية594اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء باسم محمد طاهر2133141522074089

القانون/الجامعة المستنصرية593ثانوية النزاهة للبناتادبيرقيه راضي صالح حسين2134141522093030

القانون/الجامعة المستنصرية588إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيضياء عالء شبيب سلطان2135141521019049

القانون/الجامعة المستنصرية583اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمة ثائر مهدي كاظم2136141522061056

القانون/الجامعة المستنصرية580ثانوية الزهورللبناتادبيدعاء داخل حسن خلف2137141522080018

القانون/الجامعة المستنصرية578ثانوية االبتهال للبناتادبيايات عوده محسن علي2138141522069014

القانون/الجامعة المستنصرية577ث بنت الرافدين للبناتادبيضحى وليد يوسف عباس2139141522120015

القانون/الجامعة المستنصرية577ثانوية الزهورللبناتادبيزينب مهدي صالح زيدان2140141522080036

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية الكرامة للبناتادبيميس ماجد شاكر محمود2141141522111045

القانون/الجامعة المستنصرية576ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمجتبى احمد علي باهض2142141521045028
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القانون/الجامعة المستنصرية575اعدادية البلديات للبنينادبيحسن رعد سلمان فرج2143141521037060

القانون/الجامعة المستنصرية574ثانوية النزاهة للبناتادبيشهد بديوي حمزه عبيد2144141522093061

القانون/الجامعة المستنصرية574اعدادية صفية للبناتادبيعلياء عبد الكاظم علوان دراج2145141522075138

القانون/الجامعة المستنصرية573ثانوية االبتهال للبناتادبيسوزان مثال علي كاظم2146141522069053

القانون/الجامعة المستنصرية573 تموز للبنات14ثانوية ادبينور مهدي حمزه شالل2147141522071064

القانون/الجامعة المستنصرية573ثانوية سومر للبناتادبيرغد كريم معارج مطشر2148141522072051

القانون/الجامعة المستنصرية572ثانوية الصمود للبناتادبيمريم علي مهدي جالب2149141522101038

القانون/الجامعة المستنصرية571اعدادية الفداء للبناتادبيغفران عباس سلطان كاطع2150141522100089

القانون/الجامعة المستنصرية571اعدادية التسامح للبناتادبيغفران محمد محمود سلمان2151141522076136

القانون/الجامعة المستنصرية571ثانوية االسكندرونة للبناتادبيهاجر كريم محمد كريم2152141522099091

القانون/الجامعة المستنصرية570اعدادية المهج للبناتادبيزهراء لطيف حميدي غالي2153141522102057

القانون/الجامعة المستنصرية570ثانوية الجمهورية للبناتادبيهبه ناجح كاظم حميد2154141522098067

القانون/الجامعة المستنصرية569ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايه عدي عدنان عبد العزيز2155141522095009

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية المهج للبناتادبيغفران ساجد علي شمخي2156141522102088

القانون/الجامعة المستنصرية568اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد علي طالب رشيد2157141521038163

القانون/الجامعة المستنصرية568اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء هادي حمدان جاسم2158141522061038

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية550إعدادية المقدام للبنينعلمياحمد فيصل نخش حردان2159141511017020

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية549ثانوية ام ايمن للبناتعلميايمان حازم سلمان محمد2160141512062008

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية524ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين خليل عبد الرحمن قاسم2161141521032008

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية سومر للبناتادبيسجى جمهوري حميد درويش2162141522072089

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية سومر للبناتادبيزهراء اسعد ابراهيم صالح2163141522072058

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيحسن ضياء عباس سلمان2164141521059004

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء كريم محمود شنته2165141522111020

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب مجلي ماهود جبر2166141522109030

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعالء حامد محمود حمد2167141521015070

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492ثانوية الصمود للبناتادبيجونيت نوري رحيم حسن2168141522101007

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه علي عبد الزهره حسين2169141522115046

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488الخارجياتادبيداليا اياد سلمان محمد2170141522401027

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487اعدادية عائشة للبناتادبيامنة قاسم محمد رسن2171141522074020

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487ثانوية االمال للبناتادبيوفاء عزيز مسلم فالح2172141522108084

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكرار شامل كريم جواد2173141521019083

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484اعدادية صفية للبناتادبياسراء عبد العزيز مشلوش كريم2174141522075003

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمحمود قيس خلف مجيد2175141521030119

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554إعدادية ابن رشد للبنينعلميالحسين سمير مهدي مطر2176141511023029
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534إعدادية المقدام للبنينعلمياحمد عماد عبد الكريم حسين2177141511017018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية531إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي كاظم صنهير عباس2178141511016159

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميحسنين عبد الرحمن جعيز لفته2179141511043011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527إعدادية المروج للبنينعلميمحمد عبد الرضا سلمان لفته2180141511013093

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527اعدادية اسد بغداد للبنينعلميليث كاظم خضير خريبط2181141511048044

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527اعدادية صفية للبناتعلمياسراء صبيح خليل جاسم2182141512075006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية اسد بغداد للبنينعلميحسين عايز شنوف علي2183141511048018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اإلعدادية الشرقية للبنينعلميسجاد عادل خلف محمد2184141511022069

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية الناصرة للبناتعلميساره احسان جمعة مراد2185141512061048

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526ثانوية فدك  للبناتعلميرند عبد االمير بدر عكش2186141512070035

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اإلعدادية النظامية للبنينعلميباسل ادريس محمد االمين2187141511021235

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اإلعدادية الشرقية للبنينعلميباسل هاشم حسن سلوم2188141511022033

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525إعدادية المقدام للبنينعلميسيف الحق رائد فليح حسن2189141511017097

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميهبه عبد الزهره عبد الحسين عبد المحسن2190141512117075

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525 تموز للبنات14ثانوية علمينورس طه سلمان علي2191141512071083

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعداية الهدى للبناتعلميفاطمه محمد عبد الرضا عبد اللطيف2192141512077076

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميساره محمد فيصل غايب2193141512067032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523إعدادية الجمهورية للبنينعلميسجاد حسين علي هالل2194141511016099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية الناصرة للبناتعلميزينب عادل علي حسين2195141512061044

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523إعدادية الجمهورية للبنينعلميامين عبد الكريم حسين علوان2196141511016044

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعبدهللا ماجد حميد محسن2197141511022090

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523إعدادية الجزيرة للبنينعلميمرتضى حسين ضياء مبارك2198141511018256

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلمياحمد قيس زين العابدين طعمة2199141511009014

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.2ثانوية المتميزين للبنينعلميسجاد قاسم خماس صابر2200141511007054

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميعبد هللا عدنان خليل صالح2201141511009062

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522ثانوية سومر للبناتعلميحنبن وليد حنا منصور2202141512072023

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522ثانوية العقيدة للبناتعلميلينا هشام محمد علوان2203141512103047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمحمد عماد محسن حمد2204141511015086

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية سومر للبناتعلميزهراء خميس احمد محمد2205141512072047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلمينور سعد عناد جاسم2206141512066057

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية ام القرى للبناتعلميهدير جبار سلمان عبد هللا2207141512079114

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اإلعدادية الشرقية للبنينعلميحسين هشام كردي جاسم2208141511022051

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية عائشة للبناتعلميساره ناصر عنيد سويلم2209141512074169

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520ثانوية النخب النموذجية االهلية للبنينعلميكرار ابراهيم شاه حسين2210141511060006
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520الثانوية الشرقية للبناتعلميحوراء علي مصطفى درويش2211141512097022

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية دار الحكمة للبنينعلميكرار عامر عبد الحسين ابراهيم2212141511026079

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520إعدادية الجزيرة للبنينعلميمصطفى محمد حسن عباس2213141511018276

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعداية الهدى للبناتعلميامنه يعرب علي حسن2214141512077006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519ثانوية ايالف للبناتعلميليال محمود عبد علي حبيب2215141512105043

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء رعد دشر فرهود2216141512069025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية عائشة للبناتعلميرانيه حسين هاشم داود2217141512074091

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519ثانوية ذات الصواري للبناتعلميفاطمه عبد االمير عالوي جبر2218141512095076

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي عبد االمير هادي مهدي2219141511022112

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميذو الفقار رياض ناصر حسين2220141511020040

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميميالد حازم محمد اسماعيل2221141511005112

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518إعدادية ابن رشد للبنينعلميوسام ضياء جرجيس بهنام2222141511023203

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517ثانوية التاخي للبناتعلميزهراء فايق حيدر جواد2223141512081011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلمياحمد علي خالد جبر2224141511201019

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516ثانوية سومر للبناتعلميايمان حازم عبد الرضا عباس2225141512072010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516ثانوية سومر للبناتعلمينسرين تحسين طاهر سيه2226141512072105

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميحارث سالم مزهر سلمان2227141511019048

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516ثانوية الجمهورية للبناتعلميشيماء احمد حسين علوان2228141512098036

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515إعدادية المروج للبنينعلميرامز حميد غازي مجهول2229141511013033

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمصطفى قاسم فانوس برغوث2230141511019190

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515ثانوية الزهورللبناتعلميهديل امجد حسين محمد2231141512080082

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية النهوض للبنينعلميسجاد ثامر رخيص علي2232141511047081

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515ثانوية الخنساء للبناتعلمينور علي عبد الحميد ابراهيم2233141512107055

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميحيدر عباس نصر هللا محان2234141511034020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية النجاح للبنينعلميعلي حسين عبد هللا صاحب2235141511027072

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمهيمن عادل خشان هاشم2236141511008188

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميرنين مهند صفاء عبد الهادي2237141512104011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية فدك  للبناتعلميهدى خالد قدوري صالح2238141512070097

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اإلعدادية النظامية للبنينعلمياحمد شهاب احمد حسين2239141511021013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميحاتم كريم سيد علي2240141511012021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميورود سعدون زاير كاظم2241141512152010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية ابي عبيده للبنينعلميعلي سعد جاسم محمد2242141511030045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر عبد خاوي سوادي2243141511047070

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميزينب حسين كاظم حسن2244141512114022
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية زهرة الهدى للبناتعلمياسيا محسن جابر شاتي2245141512088001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.8ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميشمس ناصر محمد شعبان2246141512091020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية التاخي للبناتعلميمينا مؤيد عوني محمد2247141512081032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية النزاهة للبناتعلميشهد كريم مزيد عسر2248141512093045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعباس حلو كطامي لهج2249141511012044

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميعلي عبد الكريم محمد طعمة2250141511009075

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية العقيدة للبناتعلميايناس شاكر محمود ابراهيم2251141512103004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلميزوان جبار حيدر عسكر2252141512225012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية ذات الصواري للبناتعلميامنه هيثم محي رمان2253141512095006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية الفداء للبناتعلميغسق عقيل جواد كاظم2254141512100067

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد عادل ناصر هاشم2255141511023015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية النهوض للبنينعلميسجاد عماد عباس جبار2256141511047091

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509ثانوية الصمود للبناتعلميساره سعدي صالح فياض2257141512101034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509إعدادية المروج للبنينعلميصالح حيدر صالح جاسم2258141511013042

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549ثانوية الزهورللبناتادبيزينب عبد الرزاق شاطي زاقور2259141522080034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعباس رحيل نغماش دليل2260141521050025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533اعدادية البلديات للبنينادبيعالء جواد كاظم ضمد2261141521037196

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية530اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمظفر طالب حسن محمد2262141521030129

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء زعال وحيد علي2263141522064025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية البشير للبنينادبيايمن موفق مصطفى جاسم2264141521036019

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيمرتضى حسن عبد األمير حسون2265141521033021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية زينب للبناتادبيحوراء عبد المطلب حسين عاشور2266141522110025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عبد الرزاق عاشور جعاز2267141521049090

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعداية الهدى للبناتادبيرغد نضال حسن علوان2268141522077031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيسجاد حسن عيدان جديع2269141521050023

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار حسين عمران عبود2270141521038140

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي ماجد يحيى هاني2271141521019070

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية النجاح للبنينادبيحاتم طارق حاجم حسين2272141521027010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمحمد باسم جواد حمد2273141521030107

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية التسامح للبناتادبيكوثر غانم موسى وادي2274141522076150

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507ثانوية الفاروق للبنينادبيحسن خضير حسن عبد الحسين2275141521054009

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507إعدادية المروج للبنينادبيانمار جمال سلمان نصيف2276141521013026

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية ابي عبيده للبنينادبيكرار حيدر عبد الصاحب مطر2277141521030099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية البلديات للبنينادبيمحسن سعد حمود مسلم2278141521037290
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية المهج للبناتادبيزهره قاسم علوان محمد2279141522102058

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبياثير خليل ابراهيم علي2280141521202002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد ابرهيم هاشم احمد2281141521038151

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية التسامح للبناتادبينور عبد الرحمن راضي عبيد2282141522076179

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيطيبة احمد كامل محمود2283141522223052

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية زينب للبناتادبيزينب محمد جاسم محمد2284141522110051

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي باسم نعيم علوان2285141521018066

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503ثانوية المعالي للبناتادبيلمى احمد كامل يونس2286141522127052

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501ثانوية الصمود للبناتادبيحوراء شاكر رشيد شحيت2287141522101010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501ثانوية سومر للبناتادبيمريم عبد محسن كاظم2288141522072123

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية ابي عبيده للبنينادبيسجاد علي شلتاغ عبيس2289141521030049

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية البلديات للبنينادبينور قاسم العيبي هدهود2290141521037363

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد خلدون احمد حسين2291141521200209

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي يعقوب عيدان جاسم2292141521038127

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500ثانوية الزهورللبناتادبيزهراء سعد نعيم زوير2293141522080029

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره حيدر مجيد عباس2294141522063040

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيمريم عبدالكريم حميد دابس2295141522223060

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499ثانوية زبيدة للبناتادبيعال عامر عبد الوهاب عبد الفتاح2296141522082026

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية عائشة للبناتادبيضحى موسى فاضل رحيم2297141522074153

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية البشير للبنينادبيعادل ناصر طارش ساجت2298141521036043

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية سومر للبناتادبيبتول حامد علي عاصي2299141522072021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية الناصرة للبناتادبيبلسم محي اسماعيل عبد النبي2300141522061012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية سومر للبناتادبيهدير عالوي خاجي حاتم2301141522072149

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية البلديات للبنينادبيحسين غالب حسن حمادي2302141521037089

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية الصمود للبناتادبيريام عبد الرزاق رشيد جابر2303141522101017

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495ثانوية المعرفة للبناتادبيسارة زياد عباس حيدر2304141522106018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعبد هللا صائب جليل حميد2305141521200134

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية البشير للبنينادبيابراهيم محسن كاظم عليوي2306141521036002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حميد عبد النبي ارهيف2307141521028081

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية عائشة للبناتادبينوره رحيم جبار بجاي2308141522074212

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494إعدادية بشار بن برد للبنينادبيموسى صباح هاشم هندي2309141521024272

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493إعدادية الجزيرة للبنينادبيقحطان قاسم خلف جاسم2310141521018089

التربية/الجامعة المستنصرية615ثانوية النزاهة للبناتعلميزينب فرحان عطا هللا ياسين2311141512093035

التربية/الجامعة المستنصرية543ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميزينه هادي كامل جوده2312141512064013
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التربية/الجامعة المستنصرية539اعدادية الناصرة للبناتعلميزهراء محسن عبد هللا عيسى2313141512061043

التربية/الجامعة المستنصرية538ثانوية فدك  للبناتعلميرسل محمد علوان ضمد2314141512070030

التربية/الجامعة المستنصرية537ثانوية سومر للبناتعلميزينب جاسم قاطع جعاز2315141512072057

التربية/الجامعة المستنصرية536اعدادية اليقظة للبنينعلميضياء مظلوم تايه جبار2316141511028060

التربية/الجامعة المستنصرية535ثانوية الضحى للبناتعلميفاطمه سعد سرحان حمزة2317141512089041

التربية/الجامعة المستنصرية535إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى ناظم علي كريم2318141511012078

التربية/الجامعة المستنصرية534ثانوية النعيم للبناتعلميهبه عبود سلهب راشد2319141512073028

التربية/الجامعة المستنصرية531ثانوية سومر للبناتعلميايه طارق سالم محمد2320141512072011

التربية/الجامعة المستنصرية531ثانوية النزاهة للبناتعلميشهد محمد خلف فرحان2321141512093046

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية فدك  للبناتعلمينوروز ماجد حميد كاظم2322141512070092

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية ام ايمن للبناتعلميمنتهى جمال ابراهيم كامل2323141512062106

التربية/الجامعة المستنصرية529ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميحوراء محمد لطيف خير هللا2324141512117015

التربية/الجامعة المستنصرية529اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد محمد جاسم عبد2325141511028012

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية المهج للبناتعلميرانيا مندوب مخيف بوهي2326141512102023

التربية/الجامعة المستنصرية528ثانوية الفضائل للبناتعلمينور رحيم خالد مسلم2327141512083017

التربية/الجامعة المستنصرية527ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميرانيه يحيى كاظم شذر2328141512117021

التربية/الجامعة المستنصرية527 تموز للبنات14ثانوية علميزهراء مهدي خزعل لعيبي2329141512071034

التربية/الجامعة المستنصرية527ثانوية التاخي للبناتعلميكوثر سعد جياد كاطع2330141512081027

التربية/الجامعة المستنصرية526للبنين (ع)ثانوية النبي يحيى علميقاسم محمد كامل سلومي2331141511057010

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمحمد خضير ثامر ناصر2332141511008156

التربية/الجامعة المستنصرية525.5ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي رائد حسين علي2333141511007074

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعلي رعد قاسم احمد2334141511026067

التربية/الجامعة المستنصرية523ثانوية ام عمارة  للبناتعلميهبه تحسين علي سالم2335141512087035

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية الخنساء للبناتعلميرنا يوسف عبد الكريم يوسف2336141512107022

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية الصمود للبناتعلميافنان سعيد علي جار هللا2337141512101001

التربية/الجامعة المستنصرية522إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي حسين ساجت عطار2338141511016142

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية االمال للبناتعلميساجدة علوان مهاوي جمر2339141512108055

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية حطين للبناتعلميهبه حسن صبري حمد2340141512068044

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميمريم قاسم محمد حمزه2341141512066050

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية النهوض للبنينعلميحسين عبد االمير نعيمة فرحان2342141511047052

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية النعيم للبناتعلميحوراء عوده مجيد سلمان2343141512073010

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية زينب للبناتعلميهبة عادل شنشول كبر2344141512110143

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية االبتهال للبناتعلميهدى عزيز عبد معارج2345141512069065

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية االبتهال للبناتعلمياسراء حسين جبر عبود2346141512069003
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التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية عائشة للبناتعلمياالء قاسم حاتم شاهين2347141512074005

التربية/الجامعة المستنصرية519اإلعدادية النظامية للبنينعلميقاسم رحمن عباس محمد علي2348141511021158

التربية/الجامعة المستنصرية519إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد حمزة سلطان حواس2349141511016192

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميمريم خليل محمود ابراهيم2350141512122008

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية ام القرى للبناتعلميحوراء نبيل سعدي خلف2351141512079027

التربية/الجامعة المستنصرية518إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمصطفى فالح عيسى حمود2352141511015096

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية اليقظة للبنينعلميعباس منصور حسين جبر2353141511028064

التربية/الجامعة المستنصرية517ثانوية الصمود للبناتعلميصفا باسم محمد محيبس2354141512101040

التربية/الجامعة المستنصرية517ثانوية المعرفة للبناتعلميافنان خالد وليد اسماعيل2355141512106007

التربية/الجامعة المستنصرية517ثانوية االمال للبناتعلميعبير هاشم علي حمود2356141512108079

التربية/الجامعة المستنصرية516إعدادية المقدام للبنينعلميمصطفى محمد سلمان سعد2357141511017206

التربية/الجامعة المستنصرية516إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي نجم عبيد سرحان2358141511019139

التربية/الجامعة المستنصرية516ثانوية دجلة للبناتعلميرانيا رائد محي عليوي2359141512078034

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية سومر للبناتعلمينور علي ناعم محاسن2360141512072112

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية االسكندرونة للبناتعلميرغد خالد عادل بشار2361141512099015

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميياسين نوح كاظم ذياب2362141511008197

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية ابن البيطار للبنينعلميعلي ناجي شياع كرم2363141511029022

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية االمال للبناتعلميأميرة علوان مهاوي جمر2364141512108006

التربية/الجامعة المستنصرية515إعدادية المقدام للبنينعلميياسر عمار ياسر مطلك2365141511017226

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمحمد كريم كاظم عبود2366141511008169

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية صفية للبناتعلميآماني محمد حسين علي2367141512075001

التربية/الجامعة المستنصرية514ثانوية االمال للبناتعلميسميه حسن حلو كريم2368141512108071

التربية/الجامعة المستنصرية514الثانوية الشرقية للبناتعلميساهرة سرمد مجيد حسين2369141512097043

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية عائشة للبناتعلمياية عقيل عبد الرسول عبد الرحمان2370141512074036

التربية/الجامعة المستنصرية513ثانوية السجود للبناتعلميهند عبد الخالق كاظم دوحي2371141512065048

التربية/الجامعة المستنصرية513ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميتمارا عالء خلف جزع2372141512084012

التربية/الجامعة المستنصرية513الثانوية الشرقية للبناتعلميلينه حسن بخيت جاسم2373141512097064

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية اليقظة للبنينعلميحسام باسم هاشم محمد2374141511028026

التربية/الجامعة المستنصرية538ثانوية ام ايمن للبناتادبيميس جاسم كريم غازي2375141522062047

التربية/الجامعة المستنصرية536ثانوية ام ايمن للبناتادبيزهراء عباس عبد الحسين موزان2376141522062028

التربية/الجامعة المستنصرية535اعدادية زينب للبناتادبيمريم سعدون حسين داود2377141522110090

التربية/الجامعة المستنصرية531ثانوية االمال للبناتادبيسجى شعالن هندي صعيع2378141522108056

التربية/الجامعة المستنصرية527 تموز للبنات14ثانوية ادبيريام عبد الكريم ابراهيم تقي2379141522071020

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية زينب للبناتادبيدعاء محسن حميد طاهر2380141522110026
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التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيرسول عبد الرزاق كيتلي عبد الرضا2381141521205051

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية االمال للبناتادبيدعاء لهمود جويد علي2382141522108026

التربية/الجامعة المستنصرية517ثانوية المرتضى للبنينادبيأراء حسن علوان جواد2383141521051001

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية صفية للبناتادبيندى طه خلف زيدان2384141522075172

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى حسين تايه فاضل2385141521038174

التربية/الجامعة المستنصرية511ثانوية النعيم للبناتادبيافراح وحيوح خليفه جبر2386141522073010

التربية/الجامعة المستنصرية509اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسام حسن شاكر محمود2387141521003025

التربية/الجامعة المستنصرية508ثانوية االمال للبناتادبيازهار ستار جبار فرحان2388141522108003

التربية/الجامعة المستنصرية508ثانوية النعيم للبناتادبياسراء حميد داشر نعيم2389141522073005

التربية/الجامعة المستنصرية507ثانوية الخليج العربي للبناتادبيغفران رعد عباس ذيبان2390141522063060

التربية/الجامعة المستنصرية507اعدادية التسامح للبناتادبيرندا عماد عبد العزيز عبد الرضا2391141522076066

التربية/الجامعة المستنصرية504ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنان قاسم فرج ماهي2392141522115014

التربية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين عبد الكاظم راضي حسون2393141521003037

التربية/الجامعة المستنصرية503ثانوية حطين للبناتادبيمريم رافد حميد مشجن2394141522068041

التربية/الجامعة المستنصرية503ثانوية النعيم للبناتادبيختام محمد عيسى زبون2395141522073019

التربية/الجامعة المستنصرية502ثانوية سامراء للبنينادبياحمد قاسم محمد راضي2396141521031006

التربية/الجامعة المستنصرية502ثانوية االمال للبناتادبيساره عيدان اعور حسن2397141522108054

التربية/الجامعة المستنصرية502ثانوية السجود للبناتادبيوجدان محسن علي مكي2398141522065039

التربية/الجامعة المستنصرية501اعدادية التسامح للبناتادبيبتول محمد حسين علي2399141522076027

التربية/الجامعة المستنصرية501ثانوية الزهورللبناتادبيحوراء كامل كوكز سلمان2400141522080015

التربية/الجامعة المستنصرية500ثانوية سامراء للبنينادبيحسين علوان مولود حسين2401141521031024

التربية/الجامعة المستنصرية500ثانوية الشمائل للبناتادبياسماء رعد جاسم محمد2402141522109003

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية المهج للبناتادبيدالل علي صدام رحيمه2403141522102036

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد محسن مكطوف شويطي2404141521008160

التربية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الفضائل للبناتادبيسراب عيال بالسم خفي2405141522083020

التربية/الجامعة المستنصرية499إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى جوري محمود خلف2406141521012089

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر جعفر حسين علي2407141521049108

التربية/الجامعة المستنصرية498ثانوية االمال للبناتادبيايمان عويد غانم حاوي2408141522108011

التربية/الجامعة المستنصرية498إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد خلف دحام فرج2409141521012003

التربية/الجامعة المستنصرية498ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد عباس حسن علي2410141522109036

التربية/الجامعة المستنصرية497ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب عبد ربه حمود منشد2411141522121017

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبييوسف عبد الرضا حسين شقي2412141521003124

التربية/الجامعة المستنصرية496ثانوية الزهورللبناتادبيدالل احمد محسن علي2413141522080020

التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد صباح صاحب سلمان2414141521003096
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التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمرتضى رعد مجذاب عباس2415141521050049

التربية/الجامعة المستنصرية496إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد فليح عبد منشد2416141521012005

التربية/الجامعة المستنصرية495ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيكرار صباح كاظم جبر2417141521045027

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد سالم خلف رميز2418141521028117

التربية/الجامعة المستنصرية495ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي خالد باني صابط2419141521029050

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية المهج للبناتادبينور علي محسن نايف2420141522102109

التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية الناصرة للبناتادبينغم قيس محمد مجيد2421141522061070

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية النعيم للبناتادبياسراء قاسم مختاض عباس2422141522073006

التربية/الجامعة المستنصرية493ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد مالك محيسن فريح2423141521054033

التربية/الجامعة المستنصرية493ثانوية الضحى للبناتادبيهاجر مجيد جبر زرزور2424141522089066

التربية/الجامعة المستنصرية493ثانوية الضفاف للبناتادبيزينب لطيف ضاحي مكطوف2425141522090028

التربية/الجامعة المستنصرية493إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيهيثم ناطق فاضل موزان2426141521012101

التربية/الجامعة المستنصرية493ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين نجم رشيد نصيف2427141521032011

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيحيدر علي حافظ عبد الحسين2428141521208072

التربية/الجامعة المستنصرية492 تموز للبنات14ثانوية ادبيآيات عقيل علي خليل2429141522071001

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية سومر للبناتادبيحوراء جعفر عالوي لفته2430141522072036

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية سيد الشهداء للبنينادبينور رياض مهدي محمد2431141521008187

التربية/الجامعة المستنصرية492إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين جابر عناد جار هللا2432141521012023

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية االمال للبناتادبيايمان عباس خلف عبد هللا2433141522108010

التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية عائشة للبناتادبيزينب فرحان داود حسن2434141522074121

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الزهورللبناتادبيمروه رحيم حسن عطيه2435141522080058

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الضفاف للبناتادبيامل فاضل محسن سوادي2436141522090008

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه جبار شولي ميش2437141522065029

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية الزهورللبناتادبيشمس عوده رفيت عوده2438141522080047

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية ابي عبيده للبنينادبييوسف اسعد خضر رمضان2439141521030142

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية االمال للبناتادبيأيناس خضير سعيد جابر2440141522108002

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية االمال للبناتادبياالء حسين خضير كاطع2441141522108007

التربية/الجامعة المستنصرية490 تموز للبنات14ثانوية ادبيسهاد حسين حمود عبود2442141522071036

التربية/الجامعة المستنصرية490إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد الطيف عبد خضير2443141521012074

التربية/الجامعة المستنصرية490 شعبان المسائية للبنين15اعدادية ادبيكرار ناجي ادم غافل2444141521203051

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية اليقظة للبنينادبيقحطان سالم لفته عبعوب2445141521028101

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية زينب للبناتادبيهبه يونس ابراهيم صالح2446141522110116

التربية/الجامعة المستنصرية489ثانوية االبتهال للبناتادبيلبنى حازم داود صالح2447141522069065

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعلي سعد موحان كودي2448141521205082
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التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية صفية للبناتادبيوئام حسن شياع حسين2449141522075198

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية السجود للبناتادبيأنس عبد السالم حسن فنجان2450141522065002

التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية البلديات للبنينادبيوحيد زامل محسن ثويني2451141521037367

التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعادل علوان عزيز سمير2452141521008097

التربية/الجامعة المستنصرية487ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعمر موسى عبدال عبد2453141521205095

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي سلطان فرج عبد2454141521028084

التربية/الجامعة المستنصرية487ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيمهدي صالح طشحيل حزام2455141521006040

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكاظم جواد كاظم سهيل2456141521038137

التربية/الجامعة المستنصرية486إعدادية بشار بن برد للبنينادبيهادي عليوي حسين علوان2457141521024274

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي هاشم جبار سرحان2458141521008133

التربية/الجامعة المستنصرية486ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيامنيات سعد محمود كاظم2459141522115005

التربية/الجامعة المستنصرية485إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار علي ابراهيم طرفه2460141521024203

التربية/الجامعة المستنصرية485ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمرتضى احمد علي خطاب2461141521032042

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية البلديات للبنينادبيأحمد ارحيم سعد حاجم2462141521037002

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء شاكر اسكندر خضير2463141522076047

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد احمد قاسم محسن2464141521026114

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية ابن البيطار للبنينادبيكرار كريم بالسم خفي2465141521029063

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية سامراء للبنينادبيحسن عبد الرضا شندي مهدي2466141521031019

التربية/الجامعة المستنصرية483اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس فاضل هاشم عكاب2467141521003057

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية صفية للبناتادبيضحى علي جابر عمير2468141522075129

التربية/الجامعة المستنصرية482ثانوية االمال للبناتادبياسماء عباس حسن جبر2469141522108005

التربية/الجامعة المستنصرية482إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محسن جودة مطر2470141521012058

التربية/الجامعة المستنصرية482ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعلي عبد عون دويج مناتي2471141521209050

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحيدر حميد صعيب جبرة هللا2472141521050019

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الكرامة للبناتادبيايه علي سلمان داود2473141522111004

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية سومر للبناتادبيعهد صبحي سيد بوري2474141522072105

التربية/الجامعة المستنصرية481إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيامير سعيد مجيد ابراهيم2475141521019017

التربية/الجامعة المستنصرية481إعدادية بشار بن برد للبنينادبيزين العابدين عالوي فياض كاظم2476141521024103

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية عائشة للبناتادبيزينب احمد خزعل غيالن2477141522074114

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيسالم كريم تقي علوان2478141521205056

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء عادل غضبان هاشم2479141522109024

التربية/الجامعة المستنصرية481ث بنت الرافدين للبناتادبيمروى صادق حسين رشيد2480141522120018

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب غالب حميد لوتي2481141522121018

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيماهر داود سلمان عناد2482141521006032

196 من 73صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن عابر عبد الحسين راضي2483141521003030

التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية المعالي للبناتادبيعذراء علي خالد مهدي2484141522127044

التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية فدك  للبناتادبيزهراء عبد الكريم خضير صيهود2485141522070049

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية عائشة للبناتادبيمريم أيوب يوسف حسن2486141522074181

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية البلديات للبنينادبيشجاع راضي علي فزيع2487141521037164

التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية الوفاء للبناتادبيحوراء عبد الهادي مطشر شناوه2488141522128004

التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية الشمائل للبناتادبيالحوراء محمد نزال حسين2489141522109004

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء ثامر كنبر عليوي2490141522066046

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد كاطع طاهر مهدي2491141521050047

التربية/الجامعة المستنصرية479 تموز للبنات14ثانوية ادبينور سعد مبارك هليل2492141522071063

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين خليل دريبي شحل2493141521050014

التربية/الجامعة المستنصرية478إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى سلمان خليف مزعل2494141521024256

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية البلديات للبنينادبيكرم علي كرم قاسم2495141521037282

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد طالل ضهد سلمان2496141521208216

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية النعيم للبناتادبيايمان قادر حسين شتوي2497141522073015

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية سامراء للبنينادبيدرع كامل صالح مهدي2498141521031029

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد قاسم حسن خضير2499141521003102

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه الزهراء حسن علي حسين2500141522095069

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية المهج للبناتادبيدعاء خلف غياض غالي2501141522102033

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية صفية للبناتادبيزهراء فوزي عبد علي عبدال2502141522075075

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية صفية للبناتادبيصابرين عبد االمير حميد علي2503141522075124

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيحسن هادي ديوان عبيد2504141521208050

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية ذات الصواري للبناتادبيساره فريد محمد شريف2505141522095056

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية سامراء للبنينادبيجعفر الصادق لفته عبد هللا لفته2506141521031013

التربية/الجامعة المستنصرية476ثانوية النزاهة للبناتادبينور الهدى كاظم جميل خلباص2507141522093093

التربية/الجامعة المستنصرية476إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحيدر خيون منسي صالح2508141521019027

التربية/الجامعة المستنصرية476ثانوية سامراء للبنينادبيحيدر حميد عيفان محسن2509141521031026

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحمد هللا احمد علي مال2510141521048020

التربية/الجامعة المستنصرية476إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حامد عبد الكريم أسد2511141521012077

التربية/الجامعة المستنصرية475اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى رحيم خضير كاظم2512141522079058

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية517اعدادية التسامح للبناتعلميفرح هاشم فاخر قدوري2513141512076122

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية516ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينعلمييوسف شاكر محمد علي حميد2514141511035023

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية511ثانوية الزوراء للبنينعلمياحمد عبد الهادي حسين جودة2515141511001005

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعالء الدين محمد هاشم عبيد2516141521030071
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علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية الضحى للبناتادبيساره ماجد سلمان سرحان2517141522089035

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450ثانوية النزاهة للبناتادبيميسم نبيل ادوارد مغاكيا2518141522093087

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450ثانوية ام ايمن للبناتادبيسمر توفيق سليمان عبد عيسى2519141522062035

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450الخارجياتادبينسرين حيدر حسن عطيه2520141522401085

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعبد هللا حميد علوان سندان2521141521201142

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى فؤاد سعيد أسعد2522141521019109

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449ثانوية النزاهة للبناتادبيساره جبار ناهي حمد2523141522093046

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمه عبد الكريم سلمان شمه2524141522089051

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448الخارجيونادبيمهند سالم عبد الحسين منذور2525141521400049

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد علي رشيد مشحوت2526141521019097

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحيدر عبد الحمزة شمس جلوب2527141521048025

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447ثانوية الضحى للبناتادبينبأ عدنان علي لطيف2528141522089060

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447ثانوية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه حسين علي حسين2529141522099064

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية الفداء للبناتادبيمها باسم خالد حسون2530141522100104

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية507ثانوية دجلة للبناتعلمينورهان عبد الجليل شياع ابراهيم2531141512078145

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية506ثانوية ام ايمن للبناتعلميايه علي نعيم شحادة2532141512062009

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية447ثانوية الرتاج للبناتادبيامنه حسن هاشم حسين2533141522121004

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية الكرامة للبناتادبيمريان مهدي جواد محمد2534141522111040

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446ثانوية االبتهال للبناتادبيريم محمد علي عباس2535141522069038

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445.4ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء باسم قاسم عبد الحسين2536141522095042

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية المهج للبناتادبيخلود جباري صنيف حسين2537141522102032

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية التسامح للبناتادبيرند عامر عبد القادر ابراهيم2538141522076064

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد زاهر جهاد عباس2539141521208213

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد خالد أحمد سمير2540141521012001

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه كريم يالي حمزه2541141522061059

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيإيمان شناوه حسين جاسم2542141522064008

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيسجود طعمه زغير خلف2543141522088018

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية ام القرى للبناتادبيمراحب موسى صالح حسن2544141522079089

اآلداب/الجامعة المستنصرية564اعدادية النهوض للبنينعلميعالء الدين حميد مايح جبر2545141511047112

اآلداب/الجامعة المستنصرية551ثانوية سومر للبناتعلميغيداء يوسف عبد الكريم خلف2546141512072085

اآلداب/الجامعة المستنصرية550ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميتماضر ثامر نصيف جاسم2547141512084013

اآلداب/الجامعة المستنصرية546اإلعدادية النظامية للبنينعلميعبد هللا غالب حمزه عباس2548141511021113

اآلداب/الجامعة المستنصرية543ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميريم كاظم نايف علي2549141512112033

اآلداب/الجامعة المستنصرية539اإلعدادية النظامية للبنينعلميمتي كيفورك ليون سركيس2550141511021170
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اآلداب/الجامعة المستنصرية535إعدادية الجزيرة للبنينعلميمصطفى خالد هارون عبود2551141511018266

اآلداب/الجامعة المستنصرية534اعدادية الفرح للبناتعلميراوند قصي عبد الحميد حاتم2552141512125012

اآلداب/الجامعة المستنصرية532ثانوية فدك  للبناتعلميصابرين كاظم محمد حسين2553141512070067

اآلداب/الجامعة المستنصرية532ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميدعاء محمد ابراهيم هزبر2554141512117018

اآلداب/الجامعة المستنصرية531ثانوية المعالي للبناتعلميناتالي نيكول يوسف كابو2555141512127054

اآلداب/الجامعة المستنصرية531ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميمريم فواز بهنام عبداالحد2556141512112075

اآلداب/الجامعة المستنصرية530اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين علي احمد محمود2557141511021063

اآلداب/الجامعة المستنصرية556ثانوية السجود للبناتادبيآيات صالح حسن حميد2558141522065003

اآلداب/الجامعة المستنصرية542ثانوية ام ايمن للبناتادبيزهراء عباس خلف كنيدي2559141522062027

اآلداب/الجامعة المستنصرية534ثانوية زبيدة للبناتادبينور عالء محسن فرحان2560141522082042

اآلداب/الجامعة المستنصرية509ثانوية ايالف للبناتادبيشهد رائد اسماعيل ابراهيم2561141522105013

اآلداب/الجامعة المستنصرية499ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم علي عبد االمير حمادي2562141522095079

اآلداب/الجامعة المستنصرية497ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد محمد علي نور محمد2563141521032002

اآلداب/الجامعة المستنصرية492ثانوية ام ايمن للبناتادبيمريم انمار امل محمد علي2564141522062042

اآلداب/الجامعة المستنصرية490الخارجياتادبيسجى حامد كاظم عبد عباس2565141522401048

اآلداب/الجامعة المستنصرية490إعدادية صنعاء للبنينادبيعمر علي مجلي أحمد2566141521025044

اآلداب/الجامعة المستنصرية488اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد اياد عماد الدين خليل2567141521037292

اآلداب/الجامعة المستنصرية487إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعثمان عامر اسماعيل احمد2568141521009037

اآلداب/الجامعة المستنصرية478إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي فالح ابراهيم كرم2569141521009046

اآلداب/الجامعة المستنصرية475اعدادية زينب للبناتادبيرغد عبد الوهاب مصطاف جاسم2570141522110030

اآلداب/الجامعة المستنصرية475اعدادية الناصرة للبناتادبيبنين صالح عبد العالي جابر2571141522061014

اآلداب/الجامعة المستنصرية473ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيغدير سهير جواد عبد الرضا2572141522104026

اآلداب/الجامعة المستنصرية473اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي محمد جاسم جبر2573141521038123

اآلداب/الجامعة المستنصرية472اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين علي جعفر حسن2574141521201068

اآلداب/الجامعة المستنصرية472الخارجياتادبيتغريد عماد جواد كاظم2575141522401020

اآلداب/الجامعة المستنصرية469إعدادية ابن رشد للبنينادبيسجاد محمد عبد الحسين عواد2576141521023074

اآلداب/الجامعة المستنصرية469اعدادية الفداء للبناتادبيدعاء محمد حسين ابراهيم2577141522100029

اآلداب/الجامعة المستنصرية468ثانوية سومر للبناتادبينبأ صبيح كعيم شمخي2578141522072131

اآلداب/الجامعة المستنصرية468ثانوية الرتاج للبناتادبينور الهدى كاظم عواد عيسى2579141522121041

اآلداب/الجامعة المستنصرية467إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبييونس نجم حافظ فاضل2580141521012103

اآلداب/الجامعة المستنصرية467اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعماد حمادي غضيب فنجان2581141521201183

اآلداب/الجامعة المستنصرية466ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمصطفى أياد هاشم سالم2582141521045029

اآلداب/الجامعة المستنصرية466ثانوية االبتهال للبناتادبيعذراء كاظم يوسف بريسم2583141522069059

اآلداب/الجامعة المستنصرية466ثانوية الرتاج للبناتادبيشيماء صكب شويع جابر2584141522121027
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اآلداب/الجامعة المستنصرية465ثانوية فدك  للبناتادبيرنا محمد احمد محمود2585141522070042

اآلداب/الجامعة المستنصرية465إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعقيل غالب عبد الجبار محمد2586141521020046

اآلداب/الجامعة المستنصرية465ثانوية المعالي للبناتادبيطيبه محمد بدر مناع2587141522127042

اآلداب/الجامعة المستنصرية464ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسن داود جبر حسن2588141521205025

اآلداب/الجامعة المستنصرية463ثانوية الخليج العربي للبناتادبيورود جميل كاظم ثامر2589141522063088

اآلداب/الجامعة المستنصرية463ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد كاظم علي نصر هللا2590141521054032

اآلداب/الجامعة المستنصرية462ثانوية الضحى للبناتادبيلمياء علي صباح هادي2591141522089056

اآلداب/الجامعة المستنصرية462ثانوية الخنساء للبناتادبيايالف علي ابراهيم محمد2592141522107004

اآلداب/الجامعة المستنصرية462اعدادية صفية للبناتادبيهدى عبد الهادي مجيد غالي2593141522075193

اآلداب/الجامعة المستنصرية462ثانوية التاخي للبناتادبيحوراء عبد الواحد حسن جاسم2594141522081007

اآلداب/الجامعة المستنصرية461إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد لفتة تايه حيدر2595141521019044

اآلداب/الجامعة المستنصرية461إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد مصطفى محمد رشاد2596141521020075

اآلداب/الجامعة المستنصرية461الثانوية الشرقية للبناتادبيزهراء كامل سلمان سهيل2597141522097017

اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية المعرفة للبناتادبيمينا أثير يوسف انطوني2598141522106038

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيصابرين سعد عبد المحسن حسين2599141522067059

اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية الزهورللبناتادبيهبه عبد هللا موسى علي2600141522080078

اآلداب/الجامعة المستنصرية461إعدادية المروج للبنينادبيحسن اكرم عواد راضي2601141521013039

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبينور وسام صالح حطحوط2602141522122017

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية الناصرة للبناتادبيياسمين فالح ثعبان هواس2603141522061085

اآلداب/الجامعة المستنصرية460إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر عبد االمير راشد عبد الساده2604141521024050

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية النجاح للبنينادبيمهدي صابر عبد زاير2605141521027076

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيرضا سلطان كريم ورد2606141521006014

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية ام القرى للبناتادبيايات محمد ابراهيم احمد2607141522079015

اآلداب/الجامعة المستنصرية459إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد عالوي غضبان شخناب2608141521019096

اآلداب/الجامعة المستنصرية459الثانوية الشرقية للبناتادبيفاطمة محمد صالح مهدي2609141522097028

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين علي فريح محمد2610141521003039

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية الفاروق للبنينادبيسجاد فخري شلش خلف2611141521054014

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيقاسم حسن داود محمود2612141521032032

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية المهج للبناتادبيساره ثامر عبود راضي2613141522102066

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية سومر للبناتادبيأخالص كاظم دابس حسين2614141522072001

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية التسامح للبناتادبيزينب قاسم عوني كاظم2615141522076091

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية النزاهة للبناتادبياريام عامر جبر مساعد2616141522093005

اآلداب/الجامعة المستنصرية458إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكرار محمد عبد هللا عبد الوهاب2617141521019088

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي سعد كامل حميدي2618141521045023
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اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الصمود للبناتادبيآيه مهدي علي رحيم2619141522101001

اآلداب/الجامعة المستنصرية458إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد هشام محمد علي2620141521024235

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيليليان فارس احمد عريبي2621141522222049

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعداية الهدى للبناتادبيهبه علي سعيد نوروز2622141522077085

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية عائشة للبناتادبياسراء حميد منصور رسن2623141522074011

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية ابي عبيده للبنينادبييونس عبد الستار عبد هللا حسين2624141521030145

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحسين فاضل عباس محمد2625141521030037

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمحمد قحطان غالب ياس2626141521030116

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعداية الهدى للبناتادبياماني عبد الكريم هادي عبد علي2627141522077006

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ليث علي محسن2628141521037239

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى رسول قاسم داخل2629141521037333

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد كريم حسن خميس2630141521008086

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية صفية للبناتادبيكفاء عباس سلمان عناد2631141522075152

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيانعام جواد كاظم حبيب2632141522067015

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعباس عزت محمد حسن2633141521038094

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية النجاح للبنينادبياحمد فاضل عباس حسن2634141521027004

اآلداب/الجامعة المستنصرية456.6ثانوية ذات الصواري للبناتادبيالرا عادل اسماعيل خليل2635141522095073

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية الشمائل للبناتادبيسرور شاكر جواد كاظم2636141522109033

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية الكرامة للبناتادبيليندا اديب داود عازو2637141522111037

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمروه صائب مهدي حبيب2638141522115055

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهديل سالم عبد الرحمن سلمان2639141522066119

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعداية الهدى للبناتادبيهاله سعيد عباس علي2640141522077084

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية الخليج العربي للبناتادبيفاطمه عباس راضي مشري2641141522063063

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي محان عبد فرمان2642141521048047

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعباس عطشان عبود شمخي2643141521030063

اآلداب/الجامعة المستنصرية456إعدادية المروج للبنينادبيعمار قاسم جاسم ناصر2644141521013115

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية عائشة للبناتادبيزينب ثائر عبد هللا محمد2645141522074115

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمينه عالء مرتضى رحيم2646141522095083

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية الصمود للبناتادبياطياف عبد اللطيف علي صالح2647141522101004

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية ايالف للبناتادبيتبارك محمد عبد علوان2648141522105003

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء عبد سعد راضي2649141522064026

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمها سمير مجيد حميد2650141522067079

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعباس كاظم ناصر كرم2651141521038101

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد سهر لعيبي مساعد2652141521028118
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اآلداب/الجامعة المستنصرية455إعدادية المروج للبنينادبيمحمد سمير جواد حسن2653141521013144

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب رعد صبيح نعمه2654141522111022

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية فدك  للبناتادبيديانا نعيم محمد موسى2655141522070036

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الضحى للبناتادبيحوراء عالء مهدي ازغير2656141522089016

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الناصرة للبناتادبيآيه حسين ناصر عبد الحسين2657141522061007

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية صفية للبناتادبيعذراء ستار جبار صوينت2658141522075135

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية البلديات للبنينادبيحمزة محمد كاطع حسين2659141521037103

اآلداب/الجامعة المستنصرية454الثانوية الشرقية للبناتادبيرحاب لطيف حمد طرفه2660141522097010

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه فاروق رحمن محمد2661141522100094

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية حطين للبناتادبيفرح منذر حسن راضي2662141522068036

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الوهج للبناتادبيزينب خليفه نوري نعمه2663141522116009

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسام حسين هادي مجلي2664141521048016

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي محسن رحيم حسن2665141521201178

اآلداب/الجامعة المستنصرية453الثانوية الشرقية للبناتادبيفاطمه حسين محمد علي كاظم2666141522097029

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية البلديات للبنينادبيكرار حامد كاظم كباشي2667141521037271

اآلداب/الجامعة المستنصرية453 تموز للبنات14ثانوية ادبيطيبه اكرم جواد كاظم2668141522071041

اآلداب/الجامعة المستنصرية453ثانوية سامراء للبنينادبيحسن زيد هادي حمدي2669141521031017

اآلداب/الجامعة المستنصرية453إعدادية المروج للبنينادبيايمن احمد بريسم فجر2670141521013029

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية المعالي للبناتادبيمريم جاسم محمد كاظم2671141522127054

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيعمار حسن كطن بربر2672141521059009

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية فدك  للبناتادبيجيهان نجم عبود علي2673141522070022

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية الفاروق للبنينادبيمرتضى انور مكطوف جبر2674141521054035

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية عائشة للبناتادبيساره علي كاظم علي2675141522074125

اآلداب/الجامعة المستنصرية452إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيرمزي هادي رمزي فرهود2676141521015045

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية زينب للبناتادبيعذراء غانم لفته محسن2677141522110069

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية السجود للبناتادبييقين حسين علي باهض2678141522065040

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية الناصرة للبناتادبينبأ محمد ورور كنان2679141522061069

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية الضفاف للبناتادبيرشا عامر وهيب حسن2680141522090021

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمنى مظفر محمد ضياء عبد الرزاق2681141522104035

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية النعيم للبناتادبياسيل ضاري كريم مهدي2682141522073008

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية عائشة للبناتادبيشهد علي كاظم حسن2683141522074143

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية ام القرى للبناتادبينورا ياسر حمد حواش2684141522079107

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية الزهورللبناتادبيشيماء جاسم صادق ابراهيم2685141522080051

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية الزهورللبناتادبينور عمار علي مجلي2686141522080073
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اآلداب/الجامعة المستنصرية451إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر حسن سعيد بندر2687141521024083

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية الخليج العربي للبناتادبيغفران عبد الحسين سلمان حسين2688141522063061

اآلداب/الجامعة المستنصرية451إعدادية ابن رشد للبنينادبيحسن عبد العباس برغش عبود2689141521023045

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية سامراء للبنينادبيفاضل محمد خلف مدلول2690141521031059

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميليث لطيف صعيب جبرة هللا2691141511201180

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية477إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأكرم كريم أحمد سلمان2692141521024028

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية الصمود للبناتادبيحنين خالد شاكر عبد ربه2693141522101009

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية المهج للبناتادبيفرح فيصل امخيلف اعويد2694141522102099

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ثانوية الزهورللبناتادبيايات علي محيسن محيميد2695141522080008

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سعدون متعب محمد2696141521024066

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية اليقظة للبنينادبيماجد فريح حسن درويش2697141521028110

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد صادق ساهي كامل2698141521003095

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448اعدادية عائشة للبناتادبيامل فاضل عويد ربيع2699141522074019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية524ثانوية الضحى للبناتعلمينور محمد خير هللا عكله2700141512089046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية517ثانوية االمال للبناتعلميساره هاشم فالح يوسف2701141512108061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية516اعدادية الناصرة للبناتعلميزينب ماجد كاظم مرعب2702141512061045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية514ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميبتول فالح عبد الرضا حسن2703141512085012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية514ثانوية المعالي للبناتعلميمريم مهدي صالح خميس2704141512127048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية513ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي حيدر نجم مكي2705141511007073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية512إعدادية بطل خيبر للبنينعلميرأفت جاسم محمد عنبر2706141511011026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511اعدادية اسد بغداد للبنينعلميحسين علي سلمان زامل2707141511048019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511إعدادية الجزيرة للبنينعلميذو الفقار كاظم محمد لوخان2708141511018095

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية510ثانوية االمال للبناتعلميآمنه قاسم فرث ناصر2709141512108005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508اعدادية صفية للبناتعلميرجاء ساجت هالل حسين2710141512075030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508ثانوية االسكندرونة للبناتعلميأساور سالم جاسم محمد2711141512099001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508ثانوية االمال للبناتعلميايالف علي عبد هللا عبيد2712141512108018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507 تموز للبنات14ثانوية علمياسراء حيدر قاسم محمد2713141512071004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507ثانوية السجود للبناتعلميزهراء قاسم تويلي علي2714141512065019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506ثانوية ذات الصواري للبناتعلميسيفان سعد محمود شكر2715141512095057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية زينب للبناتعلميفاطمه ابراهيم جبير فرج2716141512110109

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506ثانوية ذات الصواري للبناتعلمينرجس عبد االمير حسن احمد2717141512095098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية زينب للبناتعلميزينه شاكر محمود كاظم2718141512110077

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506ثانوية الفضائل للبناتعلميحنان فلحي زغير خرنوب2719141512083004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505إعدادية المقدام للبنينعلميحسين علي سلمان خلف2720141511017058
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505ثانوية الضحى للبناتعلميمريم رعد حسين خضير2721141512089044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية الفداء للبناتعلميعال حسين محمد علي جاسم2722141512100065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميحنين فيصل شديد مصبح2723141512067014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعباس بالسم حطاب منصور2724141511012043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504الخارجياتعلميهبه رياض طولي روضان2725141512401016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية صفية للبناتعلمينور عبد الحسن اعطيه اكريم2726141512075094

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعباس جاسم محسن حمود2727141511026048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية زينب للبناتعلميزينب صادق جعفر زبون2728141512110070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية الكرامة للبناتعلمينبأ مصطفى عبد اللطيف عباس2729141512111074

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميهدير حامد ابراهيم كاظم2730141512112092

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية الضحى للبناتعلمياسراء عقيل احمد محمد2731141512089003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501إعدادية ابن رشد للبنينعلميمهيمن احمد ابراهيم حسن2732141511023193

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية سيد الشهداء للبنينعلمياحمد علي عيدان جبر2733141511008011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين صباح حربي طرفة2734141511021062

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الصمود للبناتعلميسحر نجاح حسن علي2735141512101037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499إعدادية الجمهورية للبنينعلميسجاد احمد جابر شناوة2736141511016097

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمياسماء ثامر سعود فيصل2737141512067005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499 تموز للبنات14ثانوية علميدينا محمد فرج عبد السالم2738141512071025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية عائشة للبناتعلميختام محمد عبد جاسم2739141512074076

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية المهج للبناتعلميرشا حسين عبد االمير محمد2740141512102024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498ثانوية االمال للبناتعلميسجى فاضل جاسم رحيمه2741141512108063

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية صفية للبناتعلميرسل احمد جبوري كاظم2742141512075032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498ثانوية النزاهة للبناتعلميسجى حسنين كاظم غضيب2743141512093039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية دجلة للبناتعلميحنين عثمان عمر خضر2744141512078024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي عباس شطب حمد2745141511028080

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية فدك  للبناتعلميزينب وليد حسين ميرولي2746141512070052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميايه مالك حسين محمد2747141512117014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمحمد مجيد حميد عبد2748141511015088

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية االمال للبناتعلمينسرين منعم محمد خليل2749141512108099

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية دجلة للبناتعلميسجى هادي زامل محمد2750141512078075

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية دجلة للبناتعلمييسر علي وليد عبد المجيد2751141512078153

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495إعدادية الجزيرة للبنينعلميحيدر كريم صوين هدمول2752141511018089

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الناصرة للبناتعلميفرح سالم محسن خنجر2753141512061070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميحنان عماد عبد اللطيف حميد2754141512104006
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميحنين حاتم علي ناصر2755141512067012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية ام القرى للبناتعلميريام جاسم محمد سلمان2756141512079045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميزهراء عبد هللا رحيم عبد هللا2757141512096006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اإلعدادية الشرقية للبنينعلميقتيبه طه سليمان امين زكي2758141511022136

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية534ثانوية حطين للبناتادبيلبنى خالد مناتي صنيع2759141522068038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية514ثانوية فدك  للبناتادبيزهراء حسن علي حسين2760141522070048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية عائشة للبناتادبيغفران حسن علي خلف2761141522074166

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية االسكندرونة للبناتادبيشذى عبد االمير حسن بنيان2762141522099052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية الضفاف للبناتادبينورس عباس حسين احمد2763141522090059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية التسامح للبناتادبيزهرة خليل منعم سلمان2764141522076083

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية زينب للبناتادبينوره صبحي جدوع ناهي2765141522110110

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية ابن البيطار للبنينادبيزياد كاظم مهدي عبيد2766141521029035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية492اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى علي شناوه جاسم2767141521049105

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمه زكي غضبان شذر2768141522074170

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية485ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيعذراء حماد شهاب احمد2769141522223057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء احمد بدع صالح2770141522074088

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية477ثانوية المرتضى للبنينادبياحمد علي جميل عباس2771141521051007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475إعدادية بشار بن برد للبنينادبينور الدين عالء راضي عبد2772141521024273

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء كريم خليل ابراهيم2773141522079044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية ام القرى للبناتادبيهدى غازي عبد الحمزه عبود2774141522079111

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد علي طالب كالوي2775141521037309

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475ثانوية الرتاج للبناتادبيعبير ناظم كامل حسين2776141522121029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيليث كريم فليح جالب2777141521050040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية الوفاء للبناتادبيرقيه عباس عبود يوسف2778141522128007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية جنات عدن للبناتادبيزهراء فليح صالح صبحي2779141522119020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء مشتاق طالب كاطع2780141522109018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن هاشم حاتم علي2781141521038052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية صفية للبناتادبيزينب سلمان ارويض خليفة2782141522075085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكرار ازغير معيكط حنطل2783141521019082

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية النزاهة للبناتادبينوارس مالك حاتم حسين2784141522093091

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرؤى محمد مكلف زاير2785141522066037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسجى احمد حسين خميس2786141522095058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية الوفاء للبناتادبياسراء محمود علي جدعان2787141522128002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعبد هللا علي خضير حول2788141521008104
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى موحان عبد جبار2789141521003109

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى جهاد محيبس جبر2790141522083017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية الرتاج للبناتادبيدموع حميد جابر موسى2791141522121010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب احمد سلمان جاسم2792141522067041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية المرتضى للبنينادبيحيدر عبار حيدر عطيه2793141521051029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى احمد عبيد برين2794141521028127

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية سامراء للبنينادبيمرتضى علي عبد الحسين مثنى2795141521031073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية التاخي للبناتادبيازل محمد مجيد حسن2796141522081001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمهدي صالح حسين صخي2797141521003113

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيجعفر علي جاسم محمد2798141521045007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية المعالي للبناتادبيساره وليد عباس جاسم2799141522127030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية التسامح للبناتادبيرفل جاسم سلمان حسن2800141522076060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسرى عبد الكريم جوده ناصر2801141522066073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيهيثم عيدان عبد محسن2802141521012100

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيابراهيم محمد عرمش درمان2803141521003004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي توفيق حسن علوان2804141521012050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسن صبيح عيال عبد الحسن2805141521048017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468إعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين خضير محمد مرفوع2806141521023051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيماهر جاسم قزموز عطيه2807141521008150

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى موحان حيدر حميدي2808141521003111

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحيدر عكار حاتم حاشوش2809141521205043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي جاسم عبد هللا سلطان2810141521015073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار قاسم عليوي مرزوك2811141521024206

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور عالء شاكر خطار2812141522066109

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعداية الهدى للبناتادبينور حيدر حكمت ذياب2813141522077080

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467إعدادية المروج للبنينادبيعبد القادر رزاق احمد عايز2814141521013085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي محمد جبير عنبر2815141521050036

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى سليم منعم عبد كريم2816141521036085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467إعدادية المروج للبنينادبيحسين طه حمود خلف2817141521013048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية التسامح للبناتادبيساره محمد عز الدين قاسم2818141522076099

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء حسن علي عباس2819141522061032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس خيري علوان صحين2820141521028063

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين لطيف خماط كاطع2821141521029027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466ثانوية المرتضى للبنينادبيعباس ناظم كسوب حنيحن2822141521051050

196 من 83صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعقيل خليل الزم عماره2823141521003059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية البشير للبنينادبياحمد كريم شبوط هويش2824141521036010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية االسكندرونة للبناتادبيميس ماجد عوده مري2825141522099081

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيمها باسم حسن محسن2826141522132008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي سعيد صليبي خلف2827141521012053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيأنوار صباح جعفر عليوي2828141522064006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين راضي دللي محمود2829141521012025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية اليقظة للبنينادبيجعفر علي حسن داغر2830141521028026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية ابي عبيده للبنينادبيكرار جبار عبد الحسن عبيد2831141521030097

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيزيد ضاري صافي وهيب2832141521008078

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد ياسين درويش سلمان2833141521024023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد رحيم كريم جاسم2834141521019093

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464الثانوية الشرقية للبناتادبيساندرا عبد الرحيم صكر صبيح2835141522097020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعباس عبد غضيب غلفص2836141521201134

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيالرا جبار ظاهر كاطع2837141522064055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء قيس عيسى حسين2838141522115018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد عبد المنعم محمد داود2839141521003099

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد صادق سلمان عطوان2840141521049088

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية المعالي للبناتادبيغفران جمال مطلك علي2841141522127046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية الرتاج للبناتادبيهاجر ياسين عذيب كاظم2842141522121044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية االمال للبناتادبيآالء ابراهيم كوجه عليوي2843141522108001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية المهج للبناتادبيرؤى ابراهيم جبار جاسم2844141522102037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية المرتضى للبنينادبيمحمد مراد عبد االمير غريب2845141521051081

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد محمد حسين سرداح2846141521012008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ناصر فرج عريج2847141521028098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن يعقوب يوسف مانع2848141521024061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرقيه كامل علي ناوي2849141522092009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية الفداء للبناتادبيرسل سعد جبار كاظم2850141522100036

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيشهد قاسم عباس حنون2851141522066078

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس حسين مزعل جبر2852141521028062

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية اليقظة للبنينادبيصفاء محمد العيبي هدهود2853141521028058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية المعالي للبناتادبيابتسام محمد حسين علي2854141522127001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة عماد قاسم فتحي2855141522076146

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن عواد كاظم عالج2856141521018037
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيحنين صالح مهدي بلي2857141522064015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية الفضائل للبناتادبيحنين محمد صغير محمد2858141522083007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية زينب للبناتادبيرغد قاسم محمد عبد2859141522110031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيرامي سعيد بديوي خضر2860141521205050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين غائب عوده محسن2861141521024074

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر كريم حسن كعيبر2862141521049034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية سومر للبناتادبيهدى رحيم فليح حسين2863141522072146

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية ام ايمن للبناتادبيمريم حيدر عبد المطلب علي2864141522062043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه غالب نجم عبد2865141522066060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد كريم رحمان هزيبر2866141521012007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين رحيم دليل شالل2867141521050015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية اليقظة للبنينادبيسرمد جمعه ناهي جفجير2868141521028052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية ابي عبيده للبنينادبياحمد جواد كاظم شرهان2869141521030004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية االمال للبناتادبيميسم رحيم ناصر فرحان2870141522108073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب احمد محمد عبد هللا2871141522109027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية التسامح للبناتادبينور حيدر رضا محمود2872141522076175

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية صفية للبناتادبيسجى خالد لفته ناصر2873141522075099

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد كريم سلمان حسن2874141521038022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية االبتهال للبناتادبيساره محيبس راشد طبك2875141522069048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمسلم مهدي خلف نصر2876141521208242

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه كاظم عبود سيد2877141522064052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الجمهورية للبناتادبيهدى جمعه طه ابراهيم2878141522098068

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيقاسم عبد الحسن شبوط شهيب2879141521208185

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الخليج العربي للبناتادبيالزهراء فاضل شناوه ناجي2880141522063009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الخليج العربي للبناتادبيحنين ثائر طارق احمد2881141522063014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعون عوده لعيبي علي2882141521003075

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيداود سلمان عواد خليف2883141521012034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد كريم محمد حسين2884141521050003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حسن حيدر مرهج2885141521028079

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي جعفر مفتن زغير2886141521029048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية عائشة للبناتادبيلبنى محمد عبد الحسن حمود2887141522074177

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية جنات عدن للبناتادبيحنين عبد عباس غريب2888141522119009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب حسين كامل عبود2889141522069042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية التسامح للبناتادبيياسمين عبد الكريم فندي عليوي2890141522076194
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء جميل نخيالن حمزة2891141522113012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية الشمائل للبناتادبيميس علي عباس مري2892141522109056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيأبراهيم خليل أبراهيم كاظم2893141521003001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء كاظم جواد حمد2894141522079043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حميد خيون حوشي2895141521024165

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيختام فالح لسان صبر2896141522066031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيليث عادل نصيف محمد2897141521038148

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيورود شاكر حميد سالم2898141522064064

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الناصرة للبناتادبيسجى فؤاد عزيز مطر2899141522061045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية صفية للبناتادبيام البنين علي عبد الرضا عاصي2900141522075015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية النعيم للبناتادبيعذراء جبار بديوي خاوي2901141522073041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457إعدادية ابن رشد للبنينادبيحيدر عبد الكريم خليل علوان2902141521023059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار سالم حسن داود2903141522079095

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية الفاروق للبنينادبيعدنان خير هللا علي مسير2904141521054021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية زينب للبناتادبينغم ابراهيم حمد عبد الرضا2905141522110103

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية االسكندرونة للبناتادبيزينب جاسم محمد عبد الكريم2906141522099041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية صفية للبناتادبيمروه محمد جاسم بريسم2907141522075155

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية سومر للبناتادبيزينب حميد رشيد عباس2908141522072075

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء مظفر هادي محمد2909141522100049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية النعيم للبناتادبينوروس عباس رسن علك2910141522073060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيصفاء قاسم وشيل عطيه2911141521003052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيميثم عربي حسين رحيل2912141521045032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية زينب للبناتادبيشهد عزيز حميد خلف2913141522110065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية المهج للبناتادبيزينب عبد الستار مصلح جواد2914141522102127

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية التسامح للبناتادبيزينب نجاح عبد الرحيم عبد الكريم2915141522076092

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية التسامح للبناتادبيمريم سامي محمد قدوري2916141522076157

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية المهج للبناتادبياسراء جاسم كريم فهيم2917141522102006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية الزهورللبناتادبيعبير باسل جاسم سلمان2918141522080052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية النزاهة للبناتادبينور الهدى فالح حسن صخير2919141522093092

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية صفية للبناتادبيزهراء حسن حلبوص لفته2920141522075067

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه محمد مطرود كرمش2921141522075150

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455الخارجيونادبيغيث اسماعيل حسين عبد2922141521400039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء جاسم عويد منيثر2923141522074090

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيدعاء جاسم خايف عليان2924141522223017
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبراء قصي عبد الحميد احمد2925141522067021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية الشمائل للبناتادبيندى ستار عبد الجبار دلهوم2926141522109059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية المرتضى للبنينادبياحمد مهدي محيسن عالوي2927141521051010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية االمال للبناتادبيوالء ياسر كانوا جبر2928141522108085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد شاكر حبيب حميد2929141521205006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحيدر صباح نجم ارهيج2930141521205042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيفاضل مطشر كومان حواس2931141521205097

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى كريم صالح علي2932141521024243

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية االبتهال للبناتادبينور رضا كاظم عبد2933141522069078

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيشهد كريم جبر ناصر2934141522222037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف علي اسماعيل ابراهيم2935141521024127

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم فاضل حاتم زغير2936141522115057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية الفضائل للبناتادبياشواق حمزه مطر جارح2937141522083002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب عادل كاظم مزعل2938141522095048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية زينب للبناتادبينور جسام محمد هندي2939141522110106

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيأمينة محمد عبد الفتاح محمد2940141522066004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيايمن عقيل كامل جوحي2941141521019018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيوسن جاسم حسين شنته2942141522064065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب حيدر دعير سكر2943141522063035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الناصرة للبناتادبيتيجان رشاد ابراهيم عبد الجبار2944141522061015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسالم فاضل دحام منصور2945141521019046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحنين حسن مران عبيس2946141522066024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيازهر ضياء موسى حسن2947141521008015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية اليقظة للبنينادبياياد كاظم مانع كبيح2948141521028018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية االمال للبناتادبيمروه عبد الكاظم جبر جاسم2949141522108066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرباب صالح عبيد راهي2950141522088011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعباس خالد مراد فرج2951141521045017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية البلديات للبنينادبيعون حيدر عيدان عبد2952141521037254

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين علي حسين خنجر2953141521049026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيرفل رمزي جبار حسون2954141522085007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمة تفاح محسن شالش2955141522064050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية التسامح للبناتادبيهنادي منيف جلوب هزاع2956141522076193

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيخالد فاضل عباس كعيد2957141521003047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيعلي صالح مهدي علي2958141521006027
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيدينا حسين حسوني هالل2959141522064018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية النورين للبنينادبيواثق توفيق مخلف سالم2960141521004046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451إعدادية المروج للبنينادبيعلي عماد بشار محمد2961141521013105

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرم أمير صباح جمعه2962141521012067

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية ابن البيطار للبنينادبياحمد عبد الستار جابر زويد2963141521029008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية ابن البيطار للبنينادبياحمد خلف جبار بنيان2964141521029005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية البلديات للبنينادبيأمجد خالد عبد جاسم2965141521037032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ثانوية الخليج العربي للبناتادبيخديجه كامل كاظم ثامر2966141522063020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ث بنت الرافدين للبناتادبيجيهان عدنان سلطان عبود2967141522120004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية500إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميحسن مازن كيالن زكي2968141511020032

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492ثانوية صفا بغداد االهلية للبنينعلميحسن حسين جودي هادي2969141511041008

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينعلميأمير علي كاظم مهدي2970141511035001

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية491ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميرشا احمد جميل احمد2971141512104009

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية491 تموز للبنات14ثانوية علميفرح عماد صالح عبدهللا2972141512071064

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490اعدادية ابي عبيده للبنينعلميابراهيم عباس حنون كاظم2973141511030001

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسين خير هللا سلمان جبر2974141511026020

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد سالم عبيد عبد العباس2975141511021185

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية486اعدادية عائشة للبناتعلميايات طاهر مناتي علي2976141512074034

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية485اعدادية عائشة للبناتعلميشهد عبد الحسين نعيم عبيد2977141512074204

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484ثانوية الخليج العربي للبناتعلميدنيا مفيد محمد علي عبد الرضا2978141512063018

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية461إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد الحق محمد قاسم كيطان2979141521020040

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية458اعدادية النجاح للبنينادبيكرار سعد حمزه محمود2980141521027048

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية457ثانوية االمال للبناتادبيدعاء سلمان جرو علي2981141522108023

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية457اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعمر عامر فاضل معروف2982141521030089

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية455إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأصيل سعد جابر سعد2983141521024026

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية452اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي حمود حسين سبهان2984141521008110

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية449ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعالء رحيم محيل برهان2985141521205074

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية448ثانوية المرتضى للبنينادبيمحمد حسن عبد علي مبارك2986141521051075

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية سيد الشهداء للبنينادبييحيى فالح جابر حمزة2987141521008196

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية البلديات للبنينادبييوسف علي حسين كعيد2988141521037370

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد علي حسين علي عبيد2989141521024228

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية التسامح للبناتادبيزينب عبد الكريم كديوي مجيد2990141522076089

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى قاسم حسين كاظم2991141522066068

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية الوفاء للبناتادبيشهد جمال عبد الحكيم عبد هللا2992141522128014
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442إعدادية الجزيرة للبنينادبينصير عماد محمد فهمي2993141521018118

الصيدلة/جامعة البصرة675.5ثانوية المتميزين للبنينعلميمهند حسن شاكر حسن2994141511007124

القانون/جامعة البصرة551اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمصطفى جعفر طعمه كاظم2995141521200244

القانون/جامعة البصرة506ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياسراء علوان فنجان منشد2996141522115002

طب االسنان/جامعة الموصل671اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد ناظم عزيز غضبان2997141511027102

طب االسنان/جامعة الموصل668.8ثانوية كلية بغداد للبناتعلميزهراء عبد الكريم رسول عبد2998141512129016

طب االسنان/جامعة الموصل667.6ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى سعد غني مجيد2999141511007115

طب االسنان/جامعة الموصل667.5الثانوية الشرقية للمتميزينعلميعبد هللا هشام عبد هللا بشير3000141511046024

الصيدلة/جامعة الموصل667.2ثانوية العقيدة للبناتعلميحوراء مرتضى مصطفى علي3001141512103013

الصيدلة/جامعة الموصل667.1ثانوية ايالف للبناتعلميمنى مظفر جواد خميس3002141512105047

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميساندي احمد سعيد عباس3003141512117040

الصيدلة/جامعة الموصل666.7زيونة- ثانوية كلية بغداد علميزيد اياد احمد رضا3004141511010030

الهندسة/جامعة الموصل625ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميمودة صديق اسماعيل حامد3005141512096028

الهندسة/جامعة الموصل617.4ثانوية كلية بغداد للبناتعلمينورا اياد خالد عبد المجيد3006141512129041

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية دار الحكمة للبنينعلمينصير عبد الكريم عباس داره3007141511026112

الهندسة/جامعة الموصل580اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحيدر فاضل جعفر مناتي3008141511026032

الهندسة/جامعة الموصل576اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميحسين علي هاتف راضي3009141511008046

العلوم/جامعة الموصل558اعدادية صفية للبناتعلميحمدية عباس محمد يونس خضر3010141512075019

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميزين العابدين علي قاسم محمد3011141511042024

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية االمال للبناتعلميحنين داود سليمان رزيج3012141512108027

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميكرار هاشم مبرم طوكان3013141511012063

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506إعدادية ابن رشد للبنينعلميحيدر حسام مجيد زبون3014141511023061

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميايهاب عامر علي حسين3015141511005017

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد جمال خالد حسك3016141511021179

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503إعدادية الجمهورية للبنينعلميعبد هللا صبحي شهاب احمد3017141511016132

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية النخبة االهلية للبناتعلمينور الهدى ميثاق طالب اسماعيل3018141512118020

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية ام ايمن للبناتعلميزهراء جعفر امين الياس3019141512062050

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية اليقظة للبنينعلميكرار ستار جباري راهي3020141511028093

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر يوسف محمود خلفون3021141511047074

الحقوق/جامعة الموصل465ثانوية الجمهورية للبناتادبيساره ليث نوري حسين3022141522098035

الحقوق/جامعة الموصل443ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي كاظم زبون جعب3023141521029054

العلوم السياسية/جامعة الموصل485إعدادية صنعاء للبنينعلميحيدر الكرار هيثم خميس منسي3024141511025021

العلوم السياسية/جامعة الموصل440ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد علي خلف عيسى3025141521029067

العلوم السياسية/جامعة الموصل433ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى نبيل كاظم جبار3026141521029079

196 من 89صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم السياسية/جامعة الموصل433ثانوية ابن البيطار للبنينادبيسيف علي جعفر قاسم3027141521029041

التمريض/جامعة الموصل543اعدادية المهج للبناتعلميايمان باقر يونس احمد3028141512102008

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662ثانوية الزوراء للبنينعلميمحمد يونس حازم صالح3029141511001096

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659ثانوية الصمود للبناتعلميساره ستار تايه خنيفر3030141512101033

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658ثانوية المسرة االهلية للبناتعلمينور الهدى علي عباس رضا3031141512091037

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميهاجر ثامر محمد ديونك3032141512104036

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651.6اعدادية الكرامة للبناتعلميشيرين رعد غانم ياسين3033141512111050

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميريم ثامر محمد ديونك3034141512104012

العلوم االسالمية/جامعة الموصل442ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميمسره علي ابراهيم علي3035141512104041

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية672ثانوية االبتهال للبناتعلميمنتهى مجيد عبد علي محيسن3036141512069056

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671ثانوية ذات الصواري للبناتعلميايالف عبد الرزاق مسلم محمد3037141512095009

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671ثانوية الضحى للبناتعلميرانيه حيدر بشير هاشم3038141512089023

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671اعدادية التسامح للبناتعلميشموس نبيل عدنان محمد3039141512076088

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670.2ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميرسل جبار جاسم هزاع3040141512112025

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميزينب عبد حسين عيدان3041141512132023

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670اعدادية التسامح للبناتعلميرغد بكر قدوري سلمان3042141512076050

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية النجاح للبنينعلميعبد هللا احمد عبد الهادي طه3043141511027062

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية المتميزاتعلميرفل نبيل علي حسين3044141512094051

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية النزاهة للبناتعلميرغد عايد سلمان لطيف3045141512093020

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى حارث مجيد عزيز3046141511021210

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية الضفاف للبناتعلميامل محمد خضير مطلك3047141512090009

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلمياسكندر داود سلمان رستم3048141511042012

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668.5ثانوية المتميزاتعلميرفل عبد الحسين خماط عباس3049141512094049

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668اعدادية النهوض للبنينعلميزيد هاشم شاتي الزم3050141511047078

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668ثانوية النزاهة للبناتعلميسجى أحمد حسن راضي3051141512093038

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.6ثانوية المتميزاتعلميشهد صباح درعم حامي3052141512094101

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.4ثانوية المتميزاتعلميفاطمه عادل محمد حسين عبد الكاظم3053141512094120

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميياسر محمد عبد الحسين حسن3054141511042063

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية667إعدادية المقدام للبنينعلميمنتظر عادل نعمه خضير3055141511017212

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية666ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميشروق محسن كريم دعدوش3056141512064016

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية664ثانوية النزاهة للبناتعلميحوراء احمد صبر نفل3057141512093010

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية663ثانوية المتميزين للبنينعلميباقر محمد عبد الستار محمد رضا3058141511007026

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية662.7ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى محمد جاسم محمد3059141511007120

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد مهدي محمد يحيى3060141511047021
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية660.5زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعمر شاكر عبد حمود3061141511010054

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعبد هللا ثائر ناجي حمدان3062141511022081

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اعدادية النجاح للبنينعلميزيد محمد مجيد احمد3063141511027042

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية الفداء للبناتعلميناديه صالح مهدي سعيد3064141512100084

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658ثانوية دجلة للبناتعلميميالد مؤيد ياسين عباس3065141512078125

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658ثانوية التاخي للبناتعلمينور سلمان هويان عزيز3066141512081034

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657ثانوية معصومة للبناتعلميمريم طارق محمد حمزة3067141512113012

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656ثانوية المتميزين للبنينعلميعمار نبيل حسن طاهر3068141511007087

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655اإلعدادية النظامية للبنينعلميحيدر محمد عباس معروف3069141511021074

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655ثانوية دجلة للبناتعلميديما مصعب مجيد مصطفى3070141512078033

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655إعدادية الجزيرة للبنينعلميكرار عبد الحسين زامل مطلك3071141511018210

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654ثانوية دجلة للبناتعلميشهد جبار عبد الكريم عجيل3072141512078082

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654ثانوية ام ايمن للبناتعلميهدير علي حسن قاسم3073141512062133

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية التسامح للبناتعلمينور علي جواد كاظم3074141512076153

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653ثانوية االسكندرونة للبناتعلميمريم جاسم عباس طهماس3075141512099046

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653إعدادية المقدام للبنينعلميمهدي خضر عباس برهان3076141511017216

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميشغاف خالد كاطع حسن3077141512112052

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653ثانوية سومر للبناتعلمياسراء نبيل عبد هللا سلمان3078141512072003

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653ثانوية ام ايمن للبناتعلميشمس علي عباس مهدي3079141512062071

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652.9ثانوية ذات الصواري للبناتعلميامنه كريم جبر حواس3080141512095004

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميآمنه عبد هللا سعدون سلمان3081141512091002

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اإلعدادية النظامية للبنينعلمياحمد محمد عبد الرحمن محمد3082141511021021

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسن سمير سامي مجيد3083141511021050

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية الناصرة للبناتعلميغفران حميد مجيد علي3084141512061065

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652ثانوية النعيم للبناتعلمينور الهدى صالح حسن عبد3085141512073026

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية التاخي للبناتعلمينور محمد جنجون سماوي3086141512081035

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية ام ايمن للبناتعلميزينة جبار غالب مسافر3087141512062060

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسن سالم جبار عبد الزهره3088141511021049

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية الكرامة للبناتعلميالرا وائل مجيد علوان3089141512111062

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية التسامح للبناتعلميسما حسن عوده جاسم3090141512076085

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية فدك  للبناتعلميقمر طالب كريم حمدان3091141512070077

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية سومر للبناتعلميرباب سليم علوان خدام3092141512072034

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي غازي لعيبي عبد3093141511019129

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650.8اعدادية الكرامة للبناتعلميداليا رائد محمد سعيد كاظم3094141512111021
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650.3ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين احمد زاير كريم3095141511007032

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650ثانوية الصمود للبناتعلميساره هاشم علي اكبر علي3096141512101035

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين علي منير سلمان3097141511021066

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650إعدادية الجزيرة للبنينعلميامير راضي حسين عبد هللا3098141511018043

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649.1ثانوية المتميزاتعلميزينب راضي محيسن عبد العالي3099141512094074

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649ثانوية ايالف للبناتعلميفاطمه فاضل عوده لعيبي3100141512105039

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية صفية للبناتعلميرحاب كريم جابر عمير3101141512075031

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.9ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي احمد عوني سعود3102141511007070

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمحمد االمين عماد صبري مهدي3103141511010057

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648ثانوية الجمهورية للبناتعلميحنين حميد مجيد شهاب3104141512098015

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميمنار اوس علوان محمد3105141512117065

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648إعدادية المقدام للبنينعلمياحمد نعيم علي جنيح3106141511017023

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية647.7ثانوية ايالف للبناتعلميايه احمد ناجي يعقوب3107141512105003

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية647.6ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى ماجد فاضل مهدي3108141511007119

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية647.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علمياسامة ضياء الدين كشكول علوان3109141511010010

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية667ثانوية التاخي للبناتعلميهدى مزهر عبد الواحد مهدي3110141512081038

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية665ثانوية االسكندرونة للبناتعلميزهراء صبيح جارهللا كريدي3111141512099020

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية662إعدادية ابن رشد للبنينعلميعمار مجيد سعيد خضير3112141511023131

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية662ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميعبد هللا علي عبد جعفر3113141511043023

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية التسامح للبناتعلميدعاء عباس فاضل موازي3114141512076036

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية655.2ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميحنين عادل صالح عبد النبي3115141512112018

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية655ثانوية االسكندرونة للبناتعلميايه علي خضير عباس3116141512099006

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية649ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينعلميعبد هللا عدنان محسن جاسم3117141511035013

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646.4ثانوية المتميزاتعلميامنه محمد احمد حسن3118141512094016

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646الثانوية الشرقية للبناتعلميتقوى هللا خالد حامد محمد3119141512097017

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلمياسيل صباح سلمان صاحي3120141512117003

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية643.8ثانوية ذات الصواري للبناتعلميصابرين ستار جبار محسن3121141512095065

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الكرامة للبناتعلميامل هيثم سلطان مزعل3122141512111010

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية647إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعمر طعمه جويت محان3123141511015067

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية643ثانوية الرتاج للبناتعلميعذراء كامل جبر طالب3124141512121013

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية642ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء حسن عبد االمير خليل3125141512078054

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعدادية المهج للبناتعلميرفل حسين مكي حسين3126141512102027

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعداية الهدى للبناتعلميشهد عبد الرزاق ناصر حسين3127141512077061

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى حيدر سلمان حسن3128141511007114
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هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميسرى باسم محمد بحر3129141512067033

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638ثانوية التاخي للبناتعلميضحى ابتهاج ضاري حسن3130141512081024

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميزهراء ارشد ياسين رشيد3131141512112036

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية التسامح للبناتعلميايه يحيى خليفه مشوح3132141512076019

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636.4ثانوية كلية بغداد للبناتعلميرنا ثائر صاحب علوان3133141512129011

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636ثانوية المعالي للبناتعلمياسراء مؤيد عبد االله رمضان3134141512127003

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي محمد سلمان علوان3135141511018181

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636 تموز للبنات14ثانوية علميهاجر ابراهيم وادي لفته3136141512071084

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636ثانوية سومر للبناتعلميرند عبد الستار جبر عبد3137141512072043

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635.6ثانوية المتميزاتعلميرهام صباح سعيد هاشم3138141512094056

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635ثانوية الزوراء للبنينعلميمصطفى نبيل محمد علي عباس3139141511001101

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية653ثانوية سومر للبناتعلميزهراء داود سلمان عذيب3140141512072048

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية650إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسن هادي علوي عكلة3141141511016062

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية646.1ثانوية المتميزين للبنينعلمياالمين قاسم عناية فرز3142141511007020

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية645ثانوية النزاهة للبناتعلميدينا سالم مشعان عباس3143141512093017

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية644اعدادية المهج للبناتعلميبنين غني ازوير سد خان3144141512102016

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية644ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميلجين علي عبدهللا صالح3145141512112065

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الفداء للبناتعلميوالء رعد محمد سرحان3146141512100104

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية عائشة للبناتعلميسارة نادر حميد احمد3147141512074168

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية الزهورللبناتعلميمنار عبد هللا شديد سلمان3148141512080067

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641إعدادية الجمهورية للبنينعلميأحمد محمد عبد الواحد عبد الصاحب3149141511016017

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641إعدادية الجمهورية للبنينعلميأحمد جبار حافظ سلمان3150141511016002

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية الصمود للبناتعلميدانيه صالح محمد كريم3151141512101016

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية639.4الثانوية الشرقية للمتميزينعلميبالل نصير محي عبادي3152141511046007

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية654.2ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي محمد كاطع منهوب3153141511007083

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية652اإلعدادية الشرقية للبنينعلميكرار علي حسين جاسم3154141511022140

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية الشروق االهلية للبنينعلميضياء الدين محمد امين ضياء الدين صالح3155141511052014

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية636اعدادية اليقظة للبنينعلميحيدر مظفر فارس شطب3156141511028047

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635ثانوية المتميزين للبنينعلميجابر مهدي جابر خلف3157141511007027

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميربيعه محمد ربيعه محمد3158141511034021

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي صفاء كريم جبار3159141511023117

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميقاسم حامد فرج مراد3160141511009087

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632ثانوية دجلة للبناتعلميرند سعد ابراهيم خليل3161141512078043

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد المهدي عبد المحسن خلف ابراهيم3162141511021173
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الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمحمد عماد مهدي عباس3163141511010064

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية الناصرة للبناتعلميايه كاظم اسماعيل ضعيف3164141512061009

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميثامر سعدون عوده خليبط3165141511008022

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية التسامح للبناتعلميحوراء محمود شاكر هاشم3166141512076033

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629إعدادية الجزيرة للبنينعلمياسالم محمد جاور كطامي3167141511018034

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية ايالف للبناتعلميايه محمد جبار دراغ3168141512105008

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627الثانوية الشرقية للبناتعلميعال احمد ناجي محمود3169141512097057

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627إعدادية المقدام للبنينعلميقاسم علي حسين كاظم3170141511017154

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعقيل عواد كاظم مجيبل3171141511012048

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626ثانوية ام ايمن للبناتعلميشهد جعفر شندي عوان3172141512062072

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626ثانوية الزهورللبناتعلميناردين لقمان حسين ويس مراد3173141512080070

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية643ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتعلميفاطمة خالد محمد فياض3174141512224053

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية629الثانوية الشرقية للبناتعلميام البنين عادل فاضل نوري3175141512097013

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية624اعدادية التسامح للبناتعلميمروة محمد جواد كاظم3176141512076129

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623اعدادية عائشة للبناتعلميعذراء اسعد صبيح ناجي3177141512074215

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية الضحى للبناتعلميزينب ناصر صبر محسن3178141512089032

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623الثانوية الشرقية للبناتعلميمريم علي صادق محمد3179141512097067

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622ثانوية الزوراء للبنينعلميعالء عصام حبيب يوسف3180141511001064

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621.1اعدادية الكرامة للبناتعلميزهراء ماجد اسماعيل حسن3181141512111040

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي كريم رحيم عبد هللا3182141511007081

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية عائشة للبناتعلميساره حازم جبار حامد3183141512074161

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620اعدادية التسامح للبناتعلميفاطمه ريسان يحيى حسن3184141512076112

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619.2ثانوية المتميزاتعلميارجوان علي سلمان جاسم3185141512094010

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619الثانوية الشرقية للبناتعلميمينا محمد شاكر محمد علي3186141512097072

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619ثانوية ذات الصواري للبناتعلميساره حسين نوري رضا3187141512095048

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617اعدادية النجاح للبنينعلميهمام ستار عبد خليل3188141511027116

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617ثانوية النزاهة للبناتعلميعذراء عمران صالح قمر3189141512093053

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617النازحونعلميمصطفى عراك جدوع ملوح3190141511500008

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616.5ثانوية المتميزاتعلميتبارك أحمد رزوقي محمد3191141512094027

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616الثانوية الشرقية للبناتعلميسحر حامد خلف محمد3192141512097044

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلمياالء زهير حسن ناصر3193141512112004

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمصطفى عبد الرزاق عبد االله عبد الرزاق3194141511042056

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية661إعدادية الجزيرة للبنينعلميعباس حسن مجيد زكم3195141511018132

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية661اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء لطيف كامل خلف3196141512074132
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الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية655.3ثانوية المتميزين للبنينعلميياسر عمار كريم عباس3197141511007129

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية653ثانوية ام ايمن للبناتعلميغنا علي عبد الحميد حميدي3198141512062087

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية650ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميزبيده احمد عبد الكريم حسين3199141512091015

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية649ثانوية الضفاف للبناتعلميفاطمه ابراهيم لطيف جاسم3200141512090043

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية648ثانوية الضحى للبناتعلميرغد محمود سوادي محمد3201141512089027

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647ثانوية ام ايمن للبناتعلمييمامة فوزي عبد الرحمن ياسين3202141512062136

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647ثانوية الخنساء للبناتعلميشهد احمد محي سلمان3203141512107037

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميحيدر يوسف محمود اسد3204141511009042

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية زينب للبناتعلميساره رائد حمود حتاي3205141512110080

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية التسامح للبناتعلميديار عمر عبد حرفش3206141512076039

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء كاظم يوسف بريسم3207141512066026

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية عائشة للبناتعلميالرا قاسم عداي صابط3208141512074236

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميامير محمد حسين حسن عباس3209141511019038

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية634ثانوية الخليج العربي للبناتعلميمها عالء حسين شهاب3210141512063061

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية632ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميسارة ثامر عبد الرحيم سلمان3211141512084027

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية628.9ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميفرح مدين سهام خماس3212141512091028

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية628ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميزهراء عالء عسكر سلمان3213141512084022

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميمريم سعد كاظم حسن3214141512123013

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627ثانوية الصمود للبناتعلميفاطمه محمد يحيى سلوم3215141512101047

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية النجاح للبنينعلميعلي شاكر زيدان سعود3216141511027075

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميليث صادق قاسم دخن3217141511008143

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624.8ثانوية العقيدة للبناتعلميالزهراء احمد جمعة خليفة3218141512103001

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624.4ثانوية المتميزاتعلميآيه فارس هادي حسن3219141512094008

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624ثانوية النزاهة للبناتعلميخديجه علي مزيد دهش3220141512093012

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية الفداء للبناتعلميهبه نوري شفيق عبد سحاب3221141512100099

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية642.5زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمحمد عماد الدين عبد الجبار عبد الكريم3222141511010063

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية641إعدادية الجمهورية للبنينعلميعباس أحسان عباس مهدي3223141511016119

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية دجلة للبناتعلميرندة رافع غانم يعقوب3224141512078044

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640.3ثانوية المتميزاتعلميسنا ثائر محي الدين عزت3225141512094095

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية الضحى للبناتعلميفاطمه جبار مجهد مساعد3226141512089039

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد علي حمادي فرحان عنبر3227141511021192

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638الثانوية الشرقية للبناتعلميريم عالء كامل عبد االمير3228141512097028

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية637ثانوية ام ايمن للبناتعلميهدى عادل ثامر بطان3229141512062130

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية637اعدادية عائشة للبناتعلميفاطمه احمد شريف محمد3230141512074223
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية634ثانوية دجلة للبناتعلميمينا عماد محمد علي عبد اللطيف3231141512078127

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية634ثانوية ام ايمن للبناتعلميمينه جاسم هادي جاسم3232141512062113

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية633ثانوية الخليج العربي للبناتعلميساره عباس حنون مطر3233141512063031

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية631ثانوية النخبة االهلية للبناتعلمياساور خضر كاظم كروي3234141512118001

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميهاجر حسن جبار كاظم3235141512091039

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630ثانوية الضحى للبناتعلميبشرى هيثم جالب ارعيد3236141512089012

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية629ثانوية ام ايمن للبناتعلميزينب جبار ستار شهاب3237141512062054

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميساره محمد حازم محمود3238141512112047

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين سمير حسن حسين3239141511016064

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626ثانوية المعرفة للبناتعلميحنين نهاد حسون زغير3240141512106011

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625.5الثانوية الشرقية للمتميزينعلميذو الفقار علي نافع سلمان3241141511046010

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي محمد جويد جبرة هللا3242141511018180

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625ثانوية الشمائل للبناتعلميغاده شامل عبد الواحد احمد3243141512109037

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد اياد جعفر علي3244141511012002

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلمينور صباح علوان سندان3245141512117070

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية الضحى للبناتعلميساره سمير عبود راشد3246141512089033

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد مصطفى محمد هادي3247141511016215

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي كامل فاهم عبد3248141511021137

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية الفداء للبناتعلميمالك رياض عبد الجبار عويز3249141512100082

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620ثانوية السجود للبناتعلميهاجر دحام طنش دعيم3250141512065045

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعباس صباح علي دحام3251141511012045

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618ثانوية فدك  للبناتعلميمروه يقظان حسن حمزه3252141512070079

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اإلعدادية النظامية للبنينعلميهشام محمد خير الدين عباس3253141511021223

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي سالم علي عبد علي3254141511007075

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية التسامح للبناتعلميحوراء رياض عبد المطلب عبد هللا3255141512076032

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617.3ثانوية المتميزاتعلميايمان احمد عبد الكريم محمد3256141512094021

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617ثانوية الخليج العربي للبناتعلميبتول فؤاد مرتضى رستم3257141512063005

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية الناصرة للبناتعلميأيه عبيد علي زناد3258141512061003

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اإلعدادية النظامية للبنينعلميمرتضى عبد الخالق مفتن كاظم3259141511021203

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية النجاح للبنينعلمياحمد عبد السالم خضر عباس3260141511027010

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد فتحي مزاحم فتحي3261141511027098

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616.4ثانوية ايالف للبناتعلميزهراء هاشم شريف نعمه3262141512105026

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميالحسين علي صبيح عبد االمير3263141511020020

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمحمد فراس عبد االمير كاظم3264141511034064
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية المعرفة للبناتعلميمارال نوبار ساموئيل بوغوص3265141512106025

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615ثانوية سومر للبناتعلميسجى محمد نعمان صكبان3266141512072066

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615اعدادية الكرامة للبناتعلميرقيه انور لطيف سلطان3267141512111032

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615إعدادية بطل خيبر للبنينعلميحيدر رزاق علي فرج3268141511011023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية628ثانوية الرتاج للبناتعلميسجى علي صالح حسين3269141512121008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية624اعدادية الناصرة للبناتعلميالحوراء علي عبد السيد عبد هللا3270141512061006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية623اإلعدادية النظامية للبنينعلميكرم مازن محمد عبد الجبار3271141511021165

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية622ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميمالك علي ابراهيم فيصل3272141512084047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية618للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد علميعلي محمود علي رستم3273141511033009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية617.2ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميميس غسان علي عميش3274141512084048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية611ثانوية دجلة للبناتعلميمريم محمد شمخي جابر3275141512078116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية603إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد الستار مزهر مطشر3276141511016153

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601ثانوية الخليج العربي للبناتعلميتماره عادل ياسر نعمه3277141512063010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601ثانوية الضحى للبناتعلميحنين مهدي ستار فاضل3278141512089019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601ثانوية العقيدة للبناتعلميايه سالم عبد الستار خليل3279141512103005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601ثانوية الخليج العربي للبناتعلميمروه رائد اكرم توفيق3280141512063057

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية600ثانوية سومر للبناتعلميأيات كريم زامل حسن3281141512072001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية597اعدادية النهوض للبنينعلميعلي داود سلمان خلف3282141511047118

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية597ثانوية المعالي للبناتعلميسرى عادل حمزه حميد3283141512127030

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية597اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي عباس مسلم انفيس3284141511021131

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعبد الحميد عكرمة حميد أحمد3285141511020062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية595إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعلي رياض حسين تريجي3286141511020078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية594إعدادية المقدام للبنينعلميعلي عوده عباس فليح3287141511017136

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية593اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلمياسامه زيدان خلف فرحان3288141511201031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591.2ثانوية المتميزاتعلميدعاء محمد عطية حميدي3289141512094039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعلي حيدر محمد حسين3290141511042036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية590اعدادية عائشة للبناتعلميهاجر غازي زائر علي3291141512074276

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589الثانوية الشرقية للبناتعلميزينب مظفر جوده محمد3292141512097038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء حسين عبيد خضير3293141512066023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589ثانوية ام ايمن للبناتعلميزهراء علي غانم ماهود3294141512062052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588ثانوية دجلة للبناتعلميرغده محمد طاهر رشيد3295141512078037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588 تموز للبنات14ثانوية علميالنه عصام رحيم كريم3296141512071065

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميمينا مهدي جلوب جمعه3297141512066052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586اإلعدادية النظامية للبنينعلميكرار محمد عبد طلب3298141511021163
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلمينبأ باقر كاظم ناصر3299141512112085

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585.9اعدادية الكرامة للبناتعلميطيف رافع ابراهيم حسين3300141512111057

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584إعدادية ابن رشد للبنينعلميمصطفى قاسم عبد االمير محمد3301141511023183

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي محمود علي جويد3302141511021141

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميايه أحمد توفيق نجم3303141512084006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582.1الثانوية الشرقية للمتميزينعلميامير وسام ضياء جعفر3304141511046006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميزينب مهند جعفر صادق3305141512085027

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلمياحمد ثامر محمد عبد3306141511015003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميحمزة حازم فيصل فرحان3307141511042020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582إعدادية المقدام للبنينعلميحيدر احسان شوقي عبد الرزاق3308141511017066

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581إعدادية المقدام للبنينعلميمصطفى محمد مطنش هاشم3309141511017207

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميمحمد سلمان داود كباشي3310141511201188

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580ثانوية الخليج العربي للبناتعلميتبارك عبد الجليل محسن عبد هللا3311141512063009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اعدادية صفية للبناتعلميبراء سليم جبار طاهر3312141512075015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اإلعدادية الشرقية للبنينعلميحسن وسام مهدي حسن3313141511022041

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اعدادية التسامح للبناتعلميمينا محمود ابراهيم خضر3314141512076138

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577.2اعدادية الكرامة للبناتعلميرندة مناف نوري عبد الحميد3315141512111033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعلي رحيم حمادي طعيمه3316141511020077

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميحيدر عبد الكاظم علي مهنا3317141511050013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميهدى عبد العباس عبد علي سوباط3318141512066064

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576اإلعدادية النظامية للبنينعلمياريس فاهيك اواديس نيشان3319141511021024

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميحسنى عبد السالم محمد حسن3320141512112017

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر محسن محمود غويلي3321141511047073

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية648.7ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا ثائر فاضل عباس3322141511007063

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية648ثانوية ام ايمن للبناتعلميرند عدنان رضا داود3323141512062040

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية648اعدادية الفداء للبناتعلميعال نجم عبد الحسين محمد3324141512100066

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية646إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمحمد فاضل عبود عليان3325141511019170

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية646ثانوية الزهورللبناتعلميزهراء شاكر موسى علي3326141512080032

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية645اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمهند عصام وزير محمد حسين3327141511022188

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية دار الحكمة للبنينعلميسجاد عباس كاظم حسن3328141511026036

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643ثانوية االسكندرونة للبناتعلميمنار كمال نجم عبد هللا3329141512099051

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميفاطمه الزهراء علي محمد عبد الكريم3330141512112058

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية دجلة للبناتعلمينور تحسين حسن عباس3331141512078140

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642اعداية الهدى للبناتعلميعبير محمد طعمه جباره3332141512077067
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية630ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميساره محمد عبد هللا مطر3333141512117039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية628.5اعدادية الكرامة للبناتعلميمينة اكرم علي حبش3334141512111071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية الضحى للبناتعلميايات عبد الكريم فليح شمخي3335141512089006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية626اعدادية ام القرى للبناتعلمييسر احسان رسن كعود3336141512079118

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية618.9ثانوية العقيدة للبناتعلميتبارك احمد صالح حسين3337141512103009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية614ثانوية الخنساء للبناتعلميمروه لؤي يحيى موسى3338141512107048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية613ثانوية االسكندرونة للبناتعلميهاله خالد فاضل عباس3339141512099063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية612اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعلي حسن ابراهيم موسى3340141511026060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية609ثانوية دجلة للبناتعلميلينا ماجد حسن قربون3341141512078103

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية606اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميحسين محمد جاسب حسين3342141511008049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية605اعدادية الناصرة للبناتعلمينبأ صالح عبد الصاحب زاير3343141512061082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية605ثانوية المتميزاتعلميزينه قتيبه طارق رشيد3344141512094084

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية600ثانوية االبتهال للبناتعلميزينه حميد محسن فاطس3345141512069034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية600 تموز للبنات14ثانوية علميمريم جمال عبدهللا محمد3346141512071069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية599إعدادية الجمهورية للبنينعلميباقر محمد حوم عبيد3347141511016046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية595ثانوية ام ايمن للبناتعلميليديا نصير فرج يوسف3348141512062091

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية594ثانوية الخنساء للبناتعلميفاطمه عبد الرزاق عبد الوهاب حسين3349141512107042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية593ثانوية الزهورللبناتعلمينورس كريم عبد مناحي3350141512080078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية588إعدادية المقدام للبنينعلميليث علي غركان حميد3351141511017163

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية587ثانوية النزاهة للبناتعلميزهراء عالء صاحب عباس3352141512093027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية587ثانوية الضفاف للبناتعلميشهد رياض ناصر حسين3353141512090036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584ثانوية الخليج العربي للبناتعلميُعال ناهض حسين راشد3354141512063045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية583ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميامنية وسام صباح زبون3355141512085005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580ثانوية كلية بغداد للبناتعلميامنيه ياسين فؤاد احمد3356141512129002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية579ثانوية فدك  للبناتعلميبنين رسول يحيى هاني3357141512070015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية579اعدادية زينب للبناتعلميفرح ستار شعالن عجيل3358141512110117

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية579ثانوية االبتهال للبناتعلمينسرين عبد المنعم علي درب3359141512069061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية577ثانوية الضفاف للبناتعلميريام اموري جودي كاظم3360141512090026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية حطين للبناتعلميزينب عصام محمد جاسم3361141512068018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية ام ايمن للبناتعلميمينا ذياب هادي فرج3362141512062112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية الخنساء للبناتعلميهناء هادي جبر فعيل3363141512107056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574إعدادية الجزيرة للبنينعلميحيدر مهدي كريم نجم3364141511018091

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574ثانوية ايالف للبناتعلميزهراء سلمان زيدان خلف3365141512105023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571ثانوية ام ايمن للبناتعلمياليتا ستار جبار لفته3366141512062006
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571ثانوية ام ايمن للبناتعلميمريم عبد الرزاق يوسف كاظم3367141512062097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571ثانوية االمال للبناتعلميهدير ماجد حميد رشك3368141512108114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي سعد عباس فاضل3369141511018165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570.6ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد مهند ميران عليوي3370141511007015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570ثانوية الزهورللبناتعلميسجى سعيد عبد عزيز3371141512080045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميشيماء اياد محمد حسين3372141512112054

طب االسنان/جامعة الكوفة680.9ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي عماد خليل مصطفى3373141511007079

طب االسنان/جامعة الكوفة680.6ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي عبد المنعم عباس كريم3374141511007078

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية ام عمارة  للبناتعلميياسمين غازي فهد حسين3375141512087038

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية العقيدة للبناتعلميفاطمة باسم ابراهيم مهدي3376141512103043

العلوم/جامعة الكوفة616اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعلي هاشم محمد عبد النبي3377141511008125

العلوم/جامعة الكوفة566اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد كامل عبد مشاري3378141511047017

العلوم/جامعة الكوفة562اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد اكرم كامل خلف3379141511021171

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية اسد بغداد للبنينعلميمحمد رحيم عبد وناس3380141511048051

القانون/جامعة الكوفة526اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي كاظم مهلهل محمد3381141521028091

القانون/جامعة الكوفة513اعدادية عائشة للبناتادبيشاه زنان علي طاهر هاشم3382141522074136

القانون/جامعة الكوفة511ثانوية فدك  للبناتادبيحنين شاكر محمود صبر3383141522070025

العلوم السياسية/جامعة الكوفة470إعدادية ابن رشد للبنينادبيمرتضى رعد عباس فليح3384141521023180

العلوم السياسية/جامعة الكوفة466اعدادية البلديات للبنينادبيفهد جاسم شاوي حسن3385141521037263

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة600اعداية الهدى للبناتعلميضحى محمد علي حسين3386141512077066

الطب/جامعة تكريت679.9ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا محمد عبد الجبار علي3387141511007067

الصيدلة/جامعة تكريت672ثانوية فدك  للبناتعلميسرى خالد هارون عبود3388141512070060

الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية المعالي للبناتعلمينور مصدق عبد المجيد عبد االله3389141512127068

الهندسة/جامعة تكريت629اإلعدادية النظامية للبنينعلميفيصل فنر عبد الجبار مهدي3390141511021156

الهندسة/جامعة تكريت604اعداية الهدى للبناتعلميشهد علي حميدي عليوي3391141512077062

الهندسة/جامعة تكريت602زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعباس ياسر عباس عطيه3392141511010038

الهندسة/جامعة تكريت596إعدادية بطل خيبر للبنينعلميسيف نزار ناهي سباهي3393141511011031

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية الصدر الثاني للبنينعلمياحمد رياض مرزا كاظم3394141511006001

العلوم/جامعة تكريت532ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتعلميزينب باسم عليوي ناهي3395141512224034

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت511.3ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد عبود حسين نعمة3396141511007102

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميمسار عبد المحسن سعدون مصطفى3397141511043046

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665.1ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد احمد كاظم عبد االمير3398141511007093

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662اعدادية النهوض للبنينعلميعلي سلمان حبيب مليش3399141511047125

طب االسنان/جامعة القادسية680ثانوية المسرة االهلية للبناتعلمياالء فالح حسن جبر3400141512091003
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طب االسنان/جامعة القادسية678.7الثانوية الشرقية للمتميزينعلميحسنين عبداالمير جاسم حمود3401141511046008

الصيدلة/جامعة القادسية674.9ثانوية المتميزاتعلميتقى محمد جاسم محمد3402141512094031

الصيدلة/جامعة القادسية674.8ثانوية المتميزاتعلميحنين محمد فوزي مصطفى3403141512094035

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميزينب علي عبد الحسن رشك3404141512114025

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الضحى للبناتعلميرؤى حسين علي خلف3405141512089022

العلوم/جامعة القادسية548ثانوية االسكندرونة للبناتعلميحوراء نعمه سلمان راشد3406141512099010

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد الباقر مهدي صالح عبيد3407141511018220

القانون/جامعة القادسية504اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ عايد هادي عليوي3408141522079098

الطب/جامعة االنبار682.4ثانوية كلية بغداد للبناتعلمييسر نبيل كاظم عبد الصاحب3409141512129045

الطب/جامعة االنبار677.8ثانوية المتميزين للبنينعلميكاظم ثائر كاظم فياض3410141511007090

طب االسنان/جامعة االنبار676ثانوية دجلة للبناتعلميحنين عبد القادر حسين جمعه3411141512078023

طب االسنان/جامعة االنبار675ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميروى فارس هشام احمد3412141512112031

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية التسامح للبناتعلميمالك محمد حسين عبدعلي3413141512076133

طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية دجلة للبناتعلميمريم محمد موسى جاسم3414141512078117

طب االسنان/جامعة االنبار671ثانوية النعيم للبناتعلمينادره عزيز عادل يونس3415141512073022

الصيدلة/جامعة االنبار673.4ثانوية العقيدة للبناتعلميمروة جمال عبد الحميد عبد المجيد3416141512103048

الصيدلة/جامعة االنبار671.4ثانوية المتميزاتعلميزهراء علي حسن محمد علي3417141512094066

الصيدلة/جامعة االنبار671إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسن سالم محمد رضا حسين3418141511016054

الصيدلة/جامعة االنبار669.9ثانوية المتميزاتعلميرقيه ابراهيم عبد الوهاب احمد3419141512094052

الهندسة/جامعة االنبار630إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسام ماجد محمد حسن3420141511016052

الهندسة/جامعة االنبار621النازحاتعلميرقيه حاكم عبد حمد3421141512501005

الهندسة/جامعة االنبار601ثانوية ايالف للبناتعلميبراء جميل شعير حمزه3422141512105009

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار593اعدادية النهوض للبنينعلميحسين طاهر علي محمد3423141511047051

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار593إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد عبد الكاظم كيطان درب3424141511018238

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار588إعدادية بطل خيبر للبنينعلميكرار خلف عودة خدام3425141511011051

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار586اعدادية النهوض للبنينعلميحسين كامل سعدون باهض3426141511047058

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميكرار حيدر مظلوم خصاف3427141511008136

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار577إعدادية المقدام للبنينعلميوائل حامد محمد جبر3428141511017220

الحاسوب/جامعة االنبار575إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد صباح محمد حسين3429141511023218

الحاسوب/جامعة االنبار541الطلبة العراقيون في عمانعلميهارون خميس عبد الكريم مخلف3430141511600160

الحاسوب/جامعة االنبار536اعدادية ابي عبيده للبنينعلمياحمد رياض احمد جاسم3431141511030089

الحاسوب/جامعة االنبار501اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمحمد رياض احمد جاسم3432141511030090

العلوم االسالمية/جامعة االنبار442ثانوية االسكندرونة للبناتعلمينعمت محمود يعقوب علي3433141512099066

العلوم االسالمية/جامعة االنبار444ثانوية زبيدة للبناتادبينور لطيف محمد  رخت3434141522082043
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الطب/الجامعة العراقية689ثانوية دجلة للبناتعلميامنه علي حسين احمد3435141512078010

الطب/الجامعة العراقية687.7ثانوية المتميزاتعلميفاطمه حسام الدين طالب اسماعيل3436141512094119

الطب/الجامعة العراقية687.2زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعبد هللا صالح الدين مهدي صالح3437141511010045

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية الفداء للبناتعلميهيام علي حسن عالوي3438141512100102

الطب/الجامعة العراقية687إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي سالم حسن عباس3439141511016146

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميريام خليل ابراهيم عبيد3440141512067023

الطب/الجامعة العراقية686.7زيونة- ثانوية كلية بغداد علمياحمد عائد عبد جعفر3441141511010006

الطب/الجامعة العراقية686.4ثانوية المتميزاتعلمينور عز الدين رحيم مردود3442141512094152

الطب/الجامعة العراقية686.1ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا تركي ابراهيم باهض3443141511007062

طب االسنان/الجامعة العراقية682اعدادية الناصرة للبناتعلميسجى عادل فاضل عباس3444141512061051

طب االسنان/الجامعة العراقية681.7اعدادية الكرامة للبناتعلمييسر علي طالب محمد رضا3445141512111093

طب االسنان/الجامعة العراقية681.6ثانوية المتميزاتعلميآيه ثائر محسن حميد3446141512094006

طب االسنان/الجامعة العراقية681.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميسعد رزاق عبيس مرزوق3447141511010036

طب االسنان/الجامعة العراقية681.3ثانوية المتميزاتعلميزهوه هيثم حسن علوان3448141512094072

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية عائشة للبناتعلميايات سعيد حميد مهدي3449141512074009

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية المعرفة للبناتعلميمريم عبد السالم ادهم مجيد3450141512106027

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية سومر للبناتعلميساره محمد خلف لفته3451141512072064

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية ام ايمن للبناتعلميُعال رسول صادق رشيد3452141512062082

الهندسة/الجامعة العراقية635ثانوية االبتهال للبناتعلميالرا اسماعيل ابراهيم ياسين3453141512069052

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية زينب للبناتعلميهدى عبد الرضا عبيس برع3454141512110146

الهندسة/الجامعة العراقية630ثانوية الخليج العربي للبناتعلميكبرياء جبار جاسم راضي3455141512063053

الهندسة/الجامعة العراقية630ثانوية ام ايمن للبناتعلميميس محمد علي حسن3456141512062110

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية الفداء للبناتعلميانعام فارس حسن محمد3457141512100007

الهندسة/الجامعة العراقية628.8ثانوية المتميزين للبنينعلميخالد بشار عبد اللطيف عبد الرزاق3458141511007041

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية زينب للبناتعلميآريج عادل باني حسين3459141512110002

الهندسة/الجامعة العراقية626ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميزهراء عماد عبد الزهرة عبد هللا3460141512132019

الهندسة/الجامعة العراقية625.5ثانوية المتميزاتعلميشهد صالح الدين اسود عبد3461141512094102

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية سيد الشهداء للبنينعلمياحمد رائد عبد الرضا جبار3462141511008007

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية صفية للبناتعلمينور سلمان حربي سلمان3463141512075092

الهندسة/الجامعة العراقية625ثانوية سومر للبناتعلميزهراء كاظم احمد راضي3464141512072054

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية557ثانوية ايالف للبناتعلميايه احمد سامي محمد3465141512105002

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537ثانوية الضفاف للبناتعلميساره صباح عبد داود3466141512090033

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية526اعدادية الفداء للبناتعلميزهراء كمال عبد جاسم3467141512100042

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521اإلعدادية النظامية للبنينعلميياسين جليل ياسين حسون3468141511021226
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االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية512إعدادية بطل خيبر للبنينعلميايمن علي حسين سلطان3469141511011013

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية523إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الكريم نايف عباس محمود3470141521015063

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492اعدادية الكرامة للبناتادبيتماره ناظم كريم عكله3471141522111008

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492ثانوية فدك  للبناتادبيأسراء ستار عوده سلمان3472141522070001

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491إعدادية المروج للبنينادبيبارق محمد متعب شريف3473141521013030

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490ثانوية المعالي للبناتادبيدالل هيثم محمد سعيد3474141522127016

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الجبار محمود3475141522127049

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى هشام عليوي محمد3476141521019113

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأيهاب رحيم حسن جبرة هللا3477141521024037

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعبد هللا كطفان مظلوم علي3478141521030067

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488اعدادية صفية للبناتادبياسراء مؤيد علي حسين3479141522075007

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأيهاب سامي جدوع سلمان3480141521024038

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487إعدادية بطل خيبر للبنينادبيعقيل حامد وسمي علي3481141521011025

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487ثانوية الصمود للبناتادبيمريم فيصل عباس رضا3482141522101039

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيلؤي بسام محمود مهدي3483141521020063

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484ثانوية فدك  للبناتادبياحالم مازن ابراهيم مجيد3484141522070007

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيتغريد جواد محيسن شحتول3485141522066021

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483ثانوية الخليج العربي للبناتادبيصفا مصطفى خضير كريم3486141522063053

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية505اعدادية اليقظة للبنينعلميعباس عدنان عذيب هدهود3487141511028062

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية500اعدادية الناصرة للبناتعلميزهراء عماد مطر صالح3488141512061041

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية496ثانوية الصمود للبناتعلميمها برهان ياسين محمد3489141512101054

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية494اعدادية عائشة للبناتعلميفاتن عباس حسين عبد هللا3490141512074222

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية493اعدادية عائشة للبناتعلميبتول راهي محمد سلمان3491141512074044

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية492ثانوية الوركاء المسائية للبناتعلمياالء عبد الكريم عكار عبيد3492141512222004

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية491إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين علي مقبول علوان3493141511016067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد حسين غيدان جواد3494141511028007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية488ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميأيسر جبار محمد عجمي3495141511042010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية488اعدادية الكرامة للبناتعلميميس جعفر صادق عبد هللا3496141512111067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميايهم وليد نزال صالح3497141511015015

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية483ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميامنه حميد عذيب هليل3498141512117006

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية482اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعمار كريم حمد هللا عبد3499141511008126

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمد خالد عباس علي3500141511042045

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميمروة رفعت حنون سالم3501141512152005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميبثينه عبد الخالق يوسف عبد الكاظم3502141512122002
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية471اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيحسين راهي كريد عبد3503141521208054

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية469اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد كاظم محسن حاتم3504141521003012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية469إعدادية بطل خيبر للبنينادبيسعيد حاتم ربيع أبراهيم3505141521011018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية463اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد حسن عواد سدخان3506141521028050

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية463اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي مهدي صالح3507141521037088

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية463إعدادية المروج للبنينادبيمحمد ياسين نايف حسن3508141521013152

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية462ثانوية الفاروق للبنينادبيامجد ستار شدهان حنيحن3509141521054005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية461اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرم مرتضى مهدي جبر3510141521038146

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية460ثانوية الضحى للبناتادبيمريم علي خلباص مكسر3511141522089058

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية454اعدادية البشير للبنينادبيصفاء حسين سلمان جهاد3512141521036040

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية450إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين عالء عبد الزهرة محمود3513141521019022

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية449اعدادية زينب للبناتادبيزينه ثجيل رديني روضان3514141522110053

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448ثانوية ابن البيطار للبنينادبيداود ابراهيم داود دلي3515141521029032

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية447اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى فاضل عزيز خضير3516141521008174

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445اعدادية عائشة للبناتادبيريام سلمان فرج محمد3517141522074084

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444إعدادية بطل خيبر للبنينادبيايوب محمد عبد االله خليفة3518141521011009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية سامراء للبنينادبيسجاد عدنان عبد الحسين شنيح3519141521031036

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443ثانوية االمال للبناتادبيبيداء خالد عبد علي عبيس3520141522108014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443اعدادية دار الحكمة للبنينادبيصفاء عباس ناجي ادم3521141521026063

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442اعدادية زينب للبناتادبيتبارك لطيف عبد الرزاق خلف3522141522110020

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين ماجد حميد بحر3523141521024079

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية440إعدادية صنعاء للبنينادبيحسن محمد عبد الرحمن خلف3524141521025015

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى محمد علوان علي3525141521036087

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية ام القرى للبناتادبيهاله عماد سلمان عباس3526141522079110

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية المرتضى للبنينادبيصادق حسين طالب خضر3527141521051045

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجا ثامر موسى اسماعيل3528141522222032

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد سالم سيد سعيد3529141521211079

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437اعدادية صفية للبناتادبيكلثوم لعيبي خريبط مزبان3530141522075153

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيكرار قصي عبد القادر داود3531141521020061

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية زبيدة للبناتادبياسراء محمد هاشم محمد3532141522082003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية الخنساء للبناتادبيرانيه منعم محمود جاسم3533141522107011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية البشير للبنينادبيمحمد رحيم حمزة عبيد3534141521036076

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية البشير للبنينادبيغيث ماجد سلمان مرزه3535141521036067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيخضر عالء جاسم محمد3536141521208080
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية حطين للبناتادبيرنده كاظم جاسم علي3537141522068019

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية سومر للبناتادبينور علي خلف علي3538141522072138

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمهند محسن جبار علي3539141521211098

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه ستار عداي مخليف3540141522124021

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد رزاق حسان زبون3541141521038157

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي حسين بدر3542141521037085

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435الخارجيونادبيعلي صباح محمد صخي3543141521400038

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية حطين للبناتادبيآية حسين حميد موسى3544141522068003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيحمزية ناجي زيدان خلف3545141522064013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم علي عبد نعمة3546141522061066

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الخنساء للبناتادبيبنار فؤاد صادق حيدر3547141522107006

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد رعد سعد محمد3548141521019007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيليث فاضل صاحب صالح3549141521005079

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية المرتضى للبنينادبيعلي عادل حمزه مالح3550141521051055

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433إعدادية المروج للبنينادبيعمر اكرم خضير فرج3551141521013117

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمهدي عادل صباح عليوي3552141521045031

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية عائشة للبناتادبيآيات سعد فليح حسين3553141522074024

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية النعيم للبناتادبينور ستار كريم حمد3554141522073058

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية الكرامة للبناتادبيمروه احمد شمران عبد نور3555141522111039

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعباس خالد جخيم ملغوث3556141521030061

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي حيدر حميد فرسان3557141521008111

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية التسامح للبناتادبيايالف امجد حميد راضي3558141522076025

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية النزاهة للبناتادبيصفاء علي محمود حسن3559141522093069

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد كنعان اكرم كاظم3560141521008012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد صالح زاير داخل3561141521037300

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية558.9ثانوية المتميزاتعلميريمه محمد يحيى نصيف جاسم3562141512094058

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية555ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمد باقر كاظم جاسم3563141511042044

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية541ثانوية كلية بغداد للبناتعلمياالء حيدر كاظم محمد3564141512129001

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية456ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمه الزهراء علي ارحيم كاظم3565141522101030

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية455اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد علي فرج محمد3566141522067055

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية المرتضى للبنينادبيحسين رشيد علي عباس3567141521051023

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد سالم طالب محمد رضا3568141521038159

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية البلديات للبنينادبيصادق حيدر صادق حسين3569141521037167

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية ابي عبيده للبنينادبيبالل كاظم عبد خميس3570141521030024

196 من 105صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية البشير للبنينادبيمعتز موفق عبد العباس عبود3571141521036091

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية الوفاء للبناتادبيمنال غريب تعبان حمود3572141522128021

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية البشير للبنينادبيامير جبار حسين عليوي3573141521036017

اآلداب/الجامعة العراقية525الثانوية الشرقية للبناتعلميزمن عدي اسود عنون3574141512097029

اآلداب/الجامعة العراقية521اعدادية الفرح للبناتعلميميس محمد حسين عباس صالح3575141512125030

اآلداب/الجامعة العراقية518اإلعدادية النظامية للبنينعلميعبد الحكم زياد طارق حسين3576141511021106

اآلداب/الجامعة العراقية516اإلعدادية النظامية للبنينعلميبكر الصديق ياسر احمد محمود3577141511021041

اآلداب/الجامعة العراقية512اعدادية صفية للبناتعلمياسراء علي بطل وسيج3578141512075007

اآلداب/الجامعة العراقية508اعدادية الفرح للبناتعلميحوراء علي سالم كاظم3579141512125009

اآلداب/الجامعة العراقية508ثانوية حطين للبناتعلميايمان محسن كاظم عبيد3580141512068004

اآلداب/الجامعة العراقية461اعدادية الفداء للبناتادبيجنان نجم عبيد غاوي3581141522100023

اآلداب/الجامعة العراقية454ثانوية ايالف للبناتادبيافنان حسام عزيز علي3582141522105001

اآلداب/الجامعة العراقية453ثانوية المعالي للبناتادبيايه رياض عبد عباس3583141522127006

اآلداب/الجامعة العراقية452اعداية الهدى للبناتادبيايمان مهدي عذاب عبيد3584141522077010

اآلداب/الجامعة العراقية451ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعلي حسين علي محمد3585141521209048

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى صالح هادي عبد الكريم3586141521029078

اآلداب/الجامعة العراقية450اعداية الهدى للبناتادبينور الهدى طاهر غركان مشجل3587141522077079

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية الفداء للبناتادبيمالك عطا عبد هللا عصفور3588141522100102

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين مرتضى جبار حسن3589141521049029

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد جاسم محمد زاير3590141521026116

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية المهج للبناتادبيايه فؤاد رسن حسن3591141522102019

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهدى حيدر مهدي ضاحي3592141522067089

اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية العراق للبنينادبيشهاب احمد عبيد ناصر3593141521040013

اآلداب/الجامعة العراقية449إعدادية المروج للبنينادبيجعفر عيسى جعفر علي3594141521013037

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية المهج للبناتادبيجنه ابراهيم خطاب نجم3595141522102024

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيكاظم جاسم جابر عبيد3596141521205100

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيدعاء طارق لعيبي عبود3597141522220010

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية البشير للبنينادبياحمد محمد مجيد عبود3598141521036012

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية سامراء للبنينادبيعباس عويد سعيد عوده3599141521031039

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد فتاح علي اكبر رحمت3600141521026129

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيغصن ربيع أحمد مصلح3601141522064049

اآلداب/الجامعة العراقية446إعدادية المروج للبنينادبيعادل جبار عبد طلب3602141521013079

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية حطين للبناتادبيزينه غازي لعيبي علي3603141522068028

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الضفاف للبناتادبينبأ عدنان عبد اللطيف علي3604141522090055
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اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية سامراء للبنينادبيعبد الحميد حسن سلمان ريحان3605141521031041

اآلداب/الجامعة العراقية446إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي زامل عبود عجيل3606141521015077

اآلداب/الجامعة العراقية446إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيجعفر علي عبود كاظم3607141521020023

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية سومر للبناتادبيتبارك فالح محمد رسن3608141522072029

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية الزوراء للبنينادبيايسر ياسر فنطيل حامد3609141521001005

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية الفداء للبناتادبيرباب طارش سلمان عبد علي3610141522100033

اآلداب/الجامعة العراقية445إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي سمير خليل منصور3611141521025041

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية المهج للبناتادبيدعاء فائق عبيد عبود3612141522102035

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعزيز محمد جاسم عزيز3613141521048043

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية البلديات للبنينادبيأمير باسم عبد الحسن جاسم3614141521037033

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى جبر كوت خليف3615141521036089

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية المرتضى للبنينادبياثير يحيى عبد االمير كاظم3616141521051002

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسن عواد احمد حسين3617141521202009

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور اركان خالد عبد3618141522095088

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه محمد علي نور علي عزيز3619141522095070

اآلداب/الجامعة العراقية444إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصعب زياد احمد عباس3620141521019114

اآلداب/الجامعة العراقية444إعدادية المروج للبنينادبيعامر قصي صالح محمود3621141521013080

اآلداب/الجامعة العراقية444إعدادية المروج للبنينادبيعمار حاتم عبد مهيدي3622141521013114

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية الضفاف للبناتادبيمنار محمد شاكر لفته3623141522090054

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيزهراء علي مظفر عريبي3624141522132003

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي جاسم جبر3625141521037083

اآلداب/الجامعة العراقية443إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياسعد حامد رحيم حميد3626141521015015

اآلداب/الجامعة العراقية443إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيخالد علي محمد حسين عالوي3627141521015042

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية ابي عبيده للبنينادبيناظم جواد كاظم عليوي3628141521030135

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار حسين كاظم حسين3629141521005073

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحيدر عبد الحسين دلي كاظم3630141521038066

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعباس علي لطيف حمادي3631141521038096

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي محمد جبار رشك3632141521029056

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد هاشم يوسف ندب3633141521029072

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية النجاح للبنينادبيكريم مهند كريم حمود3634141521027051

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية الخليج العربي للبناتادبيياسمين عباس ضيول طلب3635141522063090

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية حطين للبناتادبيريام جليل عيدان حليحل3636141522068020

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية التسامح للبناتادبيتمارا اياد هادي مهدي3637141522076038

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه محمد كشيش خنجر3638141522075149
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اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية الصمود للبناتادبيصفا علي عطيه عبد هللا3639141522101027

اآلداب/الجامعة العراقية442إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصعب محمد سعيد احمد3640141521018114

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية بدر الكبرى للبناتادبياشرقت فاطمة صالح جعفر لفته3641141522104003

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد شاكر محمود رسن3642141521026120

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية اسد بغداد للبنينادبيادهم علي هندي مسلم3643141521048005

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي خليفة هاشم حربي3644141521028082

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية اسد بغداد للبنينادبيامين ماجد رشيد فهد3645141521048010

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية سومر للبناتادبيطيف محمد حميد حسين3646141522072100

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية النخب النموذجية االهلية للبنينادبيفضل هللا عباس مسير حسين3647141521060003

اآلداب/الجامعة العراقية441إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى محمد علوي عكله3648141521019111

اآلداب/الجامعة العراقية441إعدادية النضال للبنينادبيعلي طالب اسود عبد3649141521014024

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية النزاهة للبناتادبيرؤى رائد صباح عطيه3650141522093025

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية المهج للبناتادبيازهار فاضل محمد حسن3651141522102005

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية المهج للبناتادبيشهد جاسم كاظم مهدي3652141522102076

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية صفية للبناتادبينمارق كريم رشيد مرهج3653141522075175

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمحمد عبد الرضا عبود برغوث3654141521030113

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية النعيم للبناتادبيحنين محمد حسين طعمه3655141522073018

اآلداب/الجامعة العراقية440إعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين خضير عباس جبر3656141521023050

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيبراء محمود صبيح ابراهيم3657141522085004

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية سامراء للبنينادبيمرتضى علي كريم حسن3658141521031074

اآلداب/الجامعة العراقية440إعدادية المروج للبنينادبيياسر محمد قندي محمد3659141521013186

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب عبد الحسين لفته بخيت3660141522121016

اآلداب/الجامعة العراقية440اعداية الهدى للبناتادبيايه عدنان موسى عبد الحسن3661141522077013

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية السجود للبناتادبيكوثر جاسم محمد جبر3662141522065031

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الرتاج للبناتادبياسراء قاسم ناصر مرعي3663141522121002

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ثجيل فرج رهيف3664141521028077

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعلي طه احمد خضير3665141521030079

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرهام فاروق محمد  سعيد علي3666141522222024

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية التسامح للبناتادبينور محمد محسن مطرود3667141522076182

اآلداب/الجامعة العراقية439إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيغيث محمد فيصل مغير3668141521015087

اآلداب/الجامعة العراقية439إعدادية بشار بن برد للبنينادبيهاني مهدي عوده عبيده3669141521024276

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي السجاد رعد علي حسن3670141521045020

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية الضحى للبناتادبيهاله عبد الرحمن محمد جواد موجه3671141522089067

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعمر واثق حميد حياوي3672141521201191
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اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية الكرامة للبناتادبيسمر صالح الدين احمد سعيد3673141522111026

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية الوفاء للبناتادبيفاطمه قحطان هاشم حريز3674141522128020

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد اعطيه ظاهر طويرش3675141521008002

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية عائشة للبناتادبيدعاء سعد مزهر محسن3676141522074062

اآلداب/الجامعة العراقية438إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد قصي عبد القادر محمد شريف3677141521018020

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية االمال للبناتادبيساره رياض جامل حمد3678141522108053

االعالم/الجامعة العراقية483اعدادية الصديق المسائية للبنينادبياحمد سلمان محسن صحين3679141521200020

االعالم/الجامعة العراقية481اعدادية البلديات للبنينادبيعلي غازي غيالن عبد3680141521037235

االعالم/الجامعة العراقية477اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبنان يوسف احمد حميد3681141522067022

االعالم/الجامعة العراقية475إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى علي حومه جاسم3682141521024259

االعالم/الجامعة العراقية475إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى عبد محيسن شندي3683141521024241

االعالم/الجامعة العراقية474اعدادية ابي عبيده للبنينادبيياسر عمار هويدي عطيه3684141521030141

االعالم/الجامعة العراقية474اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيشيماء محمد عبد الحسن خميس3685141522066080

االعالم/الجامعة العراقية473ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيياسين عامر عبد االمير محمد3686141521005121

االعالم/الجامعة العراقية472اعدادية الصديق المسائية للبنينادبياحمد جاسم ناصر حزام3687141521200012

االعالم/الجامعة العراقية471إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد ستار جبار خالوي3688141521018010

االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيالحكم احسان علي مبارك3689141521200046

االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية ابي عبيده للبنينادبيسجاد ناجح عاصي ضبع3690141521030052

االعالم/الجامعة العراقية469اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار كاظم حميد جبر3691141521038144

االعالم/الجامعة العراقية469إعدادية الجزيرة للبنينادبيسيف ستار جبر رهيف3692141521018052

االعالم/الجامعة العراقية467ثانوية الشمائل للبناتادبيمريم عدنان حميد حسن3693141522109052

االعالم/الجامعة العراقية467ثانوية فدك  للبناتادبيفرقان محمد فالح حسن3694141522070092

االعالم/الجامعة العراقية467اعدادية البلديات للبنينادبيباقر عماد مهدي عطية3695141521037046

االعالم/الجامعة العراقية467للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيجابر عبد المجيد كتيب جابر3696141521033006

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية النورين للبنينادبيحسين سليمان داود كصاي3697141521004021

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي كاظم سلطان عربيد3698141521026091

االعالم/الجامعة العراقية465الخارجيونادبيغيث خضير خلف عبد3699141521400040

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية ابي عبيده للبنينادبيسجاد محمد فرحان صبار3700141521030051

االعالم/الجامعة العراقية464إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي شامل محمود سعدي3701141521009043

االعالم/الجامعة العراقية463ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيناردين نشوان حنا جليل3702141522104040

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية التسامح للبناتادبيبنين فالح حسن مبارك3703141522076032

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية النجاح للبنينادبيحسين علي عبد ساجت3704141521027018

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحيدر ماهر عبد الكريم علي3705141521026047

االعالم/الجامعة العراقية462 تموز للبنات14ثانوية ادبيايه طارق جهان بخش فرمان3706141522071005
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االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية ام القرى للبناتادبيرشا خليل مهدي حسن3707141522079035

االعالم/الجامعة العراقية461إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى جبار حبيب نايف3708141521019104

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية495اعدادية الناصرة للبناتعلميزينه حربي مريوش مناتي3709141512061046

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية492ثانوية الضفاف للبناتعلمياسماء محمود نايف عباس3710141512090006

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية التسامح للبناتادبيجميلة عماد قاسم فتحي3711141522076039

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية437ثانوية االبتهال للبناتادبيسرى علي جسام محمد3712141522069051

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية436ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيحوراء أحمد علي خطاب3713141522092005

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435ثانوية زبيدة للبناتادبيهاله مالك عبد الوهاب مالك3714141522082045

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435ثانوية سومر للبناتادبيمنى احمد ابراهيم علي3715141522072124

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حميد نعيم عبد3716141522066048

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء ناصر شراد دخيل3717141522066029

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431اعدادية ام القرى للبناتادبيزينه نجم معروف مراد3718141522079051

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيسارة أحمد عبد هللا غافل3719141522084006

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية430ثانوية الضحى للبناتادبيرانيا أحمد عبد الرضا كبان3720141522089021

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية429اعداية الهدى للبناتادبيزهراء ضياء محمد سالم3721141522077036

التربية للبنات/الجامعة العراقية531ثانوية الرتاج للبناتعلميميساء محمد هادي هليل3722141512121016

التربية للبنات/الجامعة العراقية518ثانوية االمال للبناتعلميزهراء سليمان خليف مطير3723141512108047

التربية للبنات/الجامعة العراقية514ثانوية االبتهال للبناتعلمياسماء جاسم كريم حمود3724141512069004

التربية للبنات/الجامعة العراقية505ثانوية دجلة للبناتعلميتبارك وصفي طاهر شهاب3725141512078018

التربية للبنات/الجامعة العراقية503اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمينبأ حمود سريح دفار3726141512067067

التربية للبنات/الجامعة العراقية534ثانوية التفاؤل المختلطةادبيدنيا عباس جودة ناصر3727141522151004

التربية للبنات/الجامعة العراقية518ثانوية التفاؤل المختلطةادبيفاطمه حاتم عبد هللا احمد3728141522151007

التربية للبنات/الجامعة العراقية510اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرفقه حامد شاكر محمود3729141522067037

التربية للبنات/الجامعة العراقية480ثانوية ام ايمن للبناتادبيصفا احمد علوان عبد هللا3730141522062037

التربية للبنات/الجامعة العراقية476ثانوية التفاؤل المختلطةادبيرقيه مهدي صالح حميد3731141522151005

التربية للبنات/الجامعة العراقية475ثانوية التفاؤل المختلطةادبيدعاء سلمان خلف حسوني3732141522151003

التربية للبنات/الجامعة العراقية473ثانوية الفضائل للبناتادبيسحر جياد حسين ساجت3733141522083019

التربية للبنات/الجامعة العراقية473ثانوية االمال للبناتادبينور الهدى زريجي راهي عليوي3734141522108080

التربية للبنات/الجامعة العراقية473ثانوية النزاهة للبناتادبيرقيه سالم علي لفته3735141522093031

التربية للبنات/الجامعة العراقية473ثانوية الفضائل للبناتادبيرنا جبار اسمر عنبر3736141522083011

التربية للبنات/الجامعة العراقية472اعدادية صفية للبناتادبينور الحسين حاجم عبد الحسين عودة3737141522075177

التربية للبنات/الجامعة العراقية472ثانوية ام ايمن للبناتادبيحال جمعة فرحان عوده3738141522062016

التربية للبنات/الجامعة العراقية470ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبتول حسن عطيه سلطان3739141522088004

التربية للبنات/الجامعة العراقية469ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهور إبراهيم عاشور عبود3740141522092012
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التربية للبنات/الجامعة العراقية468ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه حميد مصطفى جمعه3741141522109045

التربية للبنات/الجامعة العراقية467اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه صباح عمود زبون3742141522110074

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية الخنساء للبناتادبيعذراء مؤيد عبد الرزاق عباس3743141522107023

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية جنات عدن للبناتادبيضحى حبيب مظهر عبد هللا3744141522119031

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية الفضائل للبناتادبيرياحين حرداو شمشير كنف3745141522083014

التربية للبنات/الجامعة العراقية466ثانوية سومر للبناتادبيفرح محمد خليل ابراهيم3746141522072113

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيعذراء محمد حمود جويد3747141522092020

التربية للبنات/الجامعة العراقية465اعدادية ام القرى للبناتادبيصفا حسين احمد نصيف3748141522079070

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياستبرق سالم رشك بوهان3749141522088001

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية الرتاج للبناتادبيوسن جمعة مطر فهيد3750141522121048

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية الفضائل للبناتادبيسميه علي حسن عطيه3751141522083021

التربية للبنات/الجامعة العراقية462اعدادية صفية للبناتادبيزينب فاضل جبار لفته3752141522075090

التربية للبنات/الجامعة العراقية462ثانوية الصمود للبناتادبيغفران محمد سعدون رشيد3753141522101029

التربية للبنات/الجامعة العراقية462ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب رحيم مثنى غالي3754141522083016

التربية للبنات/الجامعة العراقية462ثانوية النعيم للبناتادبيهبه طه يعقوب يوسف3755141522073061

التربية للبنات/الجامعة العراقية462ثانوية النزاهة للبناتادبيسمر طالب سلمان جساس3756141522093053

التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدينا محمد عبود خليف3757141522067032

التربية للبنات/الجامعة العراقية461ثانوية الزهورللبناتادبيزهراء هيثم عبد االمير جبر3758141522080032

التربية للبنات/الجامعة العراقية461ثانوية ام ايمن للبناتادبيزينب ياس خضير عبيد3759141522062032

التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية الفداء للبناتادبيدينا عدنان مظلوم مناور3760141522100031

التربية للبنات/الجامعة العراقية459اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة حسين علي احمد3761141522076140

التربية للبنات/الجامعة العراقية459اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر سعد كامل محمد3762141522067088

التربية للبنات/الجامعة العراقية458ثانوية الفضائل للبناتادبيشفاء جبار اسمر عنبر3763141522083022

التربية للبنات/الجامعة العراقية458ثانوية االسكندرونة للبناتادبياسماء وليد سعود عليوي3764141522099004

التربية للبنات/الجامعة العراقية458ثانوية ام ايمن للبناتادبيزهراء رعد عبود جاسم3765141522062026

التربية للبنات/الجامعة العراقية457اعدادية التسامح للبناتادبيأميرة رأفت عياش حسين3766141522076005

التربية للبنات/الجامعة العراقية457ثانوية الشمائل للبناتادبيحسناء قيس حسين سيد3767141522109012

التربية للبنات/الجامعة العراقية457اعدادية عائشة للبناتادبيشهد طه كاظم سلمان3768141522074142

التربية للبنات/الجامعة العراقية456ثانوية ام ايمن للبناتادبيايناس علي عبد الكريم صافي3769141522062011

التربية للبنات/الجامعة العراقية454 تموز للبنات14ثانوية ادبيفاطمه عدنان محمد ثويني3770141522071048

التربية للبنات/الجامعة العراقية453اعدادية الفداء للبناتادبياسراء حسن عباس سبع3771141522100004

التربية للبنات/الجامعة العراقية453الخارجياتادبيسرور مهدي محسن حسن3772141522401052

التربية للبنات/الجامعة العراقية453ثانوية الصمود للبناتادبيميس ماهر علي مطلق3773141522101044

التربية للبنات/الجامعة العراقية453ثانوية الزهورللبناتادبينور رحمان بركات جاسم3774141522080071
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التربية للبنات/الجامعة العراقية452ثانوية االبتهال للبناتادبيعبير راضي سالم داود3775141522069057

التربية للبنات/الجامعة العراقية450ثانوية االمال للبناتادبيزينب حمد عبد العباس عوده3776141522108042

التربية للبنات/الجامعة العراقية450ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيسجا حسن قاسم مري3777141522223034

التربية للبنات/الجامعة العراقية450ثانوية الجمهورية للبناتادبيشهد ليث صبحي سالم3778141522098040

التربية للبنات/الجامعة العراقية449اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيوسن حمزه فياض عبود3779141522067093

التربية للبنات/الجامعة العراقية449اعدادية عائشة للبناتادبيحوراء سامي احمد شريف3780141522074055

التربية للبنات/الجامعة العراقية449اعدادية التسامح للبناتادبيأميره اسماعيل حسين علوان3781141522076004

التربية للبنات/الجامعة العراقية448ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيشيماء عباس محسن كرم3782141522088022

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيآيات شاكر خلف دحام3783141522066008

التربية للبنات/الجامعة العراقية448ثانوية فدك  للبناتادبياريج سلمان عباس محمد3784141522070008

التربية للبنات/الجامعة العراقية448ثانوية الوفاء للبناتادبيشهد كاظم عوده عسكر3785141522128015

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية زينب للبناتادبيأيه علي رسن فهد3786141522110004

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية المهج للبناتادبينبأ جبار هاشم كريم3787141522102107

التربية للبنات/الجامعة العراقية447ثانوية ام ايمن للبناتادبينور كريم عبد الزهره سلطان3788141522062052

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية النزاهة للبناتادبيساره سليم حسن عباس3789141522093048

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينه أحمد علوي مطرود3790141522092014

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية االمال للبناتادبيساره رزاق لواش جبر3791141522108052

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية جنات عدن للبناتادبيسورى طالب عباس اسماعيل3792141522119029

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرحمه هادي صالح شلهوب3793141522067035

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب عادل بدر عجل3794141522121015

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب صباح طاهر مطيلب3795141522069044

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية سومر للبناتادبينور كامل حسن خضير3796141522072140

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية النعيم للبناتادبيوفاء تركي حوشان عيدان3797141522073066

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية النزاهة للبناتادبياميره كريم مطلك فليح3798141522093009

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية الفداء للبناتادبيرحاب هيثم عبد الرزاق موسى3799141522100034

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية الرتاج للبناتادبيسهام جابر عليوي خضر3800141522121025

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيساره ناجي زيدان خلف3801141522064034

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياسراء جاسم حزام خلف3802141522066013

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبيداء كاظم جميل سلمان3803141522088005

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية جنات عدن للبناتادبيفاطمه احمد حسين علي3804141522119036

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية الشمائل للبناتادبيساره جاسم محمد خلف3805141522109031

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحنين كاطع شمخي أجبير3806141522066025

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية ام ايمن للبناتادبينور الهدى محسن صالح خلف3807141522062051

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية النعيم للبناتادبيزينب قادر حسين شتوي3808141522073028
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التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية صفية للبناتادبيرسل محمد عبد الكريم سلمان3809141522075052

التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرغد رحيم علي رسول3810141522066041

التربية للبنات/الجامعة العراقية442الخارجياتادبيدعاء نعيم جبار حمد3811141522401029

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية الخليج العربي للبناتادبيسرى عدنان خلف هادى3812141522063044

التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمة صباح علي صالح3813141522061057

التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية المهج للبناتادبيهاجر طاهر حمود عبد3814141522102113

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية االبتهال للبناتادبينور الهدى وليد احمد صكر3815141522069074

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية الضحى للبناتادبيمريم حمزه عبد الرضا دحام3816141522089057

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيميعاد مهدي سلمان حمد3817141522088029

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية المهج للبناتادبيبينات يعرب خالد جبار3818141522102022

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية االبتهال للبناتادبيتبارك محمد مهدي صالح3819141522069021

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية نور الهدى للبناتادبينرجس حامد كاظم كباشي3820141522124024

التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد عدنان متعب شريف3821141522079066

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية النزاهة للبناتادبياسيل سلمان جبر ضاحي3822141522093006

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية فدك  للبناتادبيحنان محمد لطيف عزيز3823141522070023

التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيغفران ناجي عباس شراد3824141522066091

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب حمادي غضيب فنجان3825141522088014

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيعتاب كريم كاظم رجه3826141522092019

التربية للبنات/الجامعة العراقية439الخارجياتادبيايه عبد الرحمن خماس سهيل3827141522401016

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياالء كريم غني درويش3828141522067014

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية نور الهدى للبناتادبيياسمين صدام جعفر عبد هللا3829141522124029

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية الزهورللبناتادبيزينب عبد عباس كنزوع3830141522080035

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية الزهورللبناتادبيزينب يدوع صبيح راشد3831141522080038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية486اعدادية اليقظة للبنينعلميمنتظر عبد كريم عبود3832141511028120

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية485اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعلي طالب كاظم ميهول3833141511049039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية480اعدادية زينب للبناتعلميايات لطيف عبد الرزاق خلف3834141512110020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية480ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميرسل رحيم حميد حسون3835141512122003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية475ثانوية النعيم للبناتعلميدنيا صبيح عجرش عودة3836141512073011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474اعدادية الفداء للبناتعلمينبأ احمد ابراهيم عبود3837141512100086

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية473اعدادية النجاح للبنينعلميحيدر فائز كامل حسين3838141511027038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية477إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسين علي عبد الكاظم عطية3839141521020028

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445اعدادية الفداء للبناتادبيعائشه مظهر فاضل عباس3840141522100078

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442ثانوية المرتضى للبنينادبيعلي قاسم محمد عزة3841141521051061

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438اعدادية الكرامة للبناتادبيصابرين خضير نجم عبيده3842141522111029
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية النزاهة للبناتادبيبيداء محسن مزعل جنين3843141522093014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين رعد زبون عليوي3844141521008049

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية االمال للبناتادبيمياده علي حسن مذخور3845141522108072

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية صفية للبناتادبيسلمى طالب مايد مرهج3846141522075110

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء مجيد رشيد عباس3847141522092011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436إعدادية ابن رشد للبنينادبيسجاد طالب عباس ثجيل3848141521023069

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية ايالف للبناتادبيزهراء علي عبد جبر3849141522105008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية صفية للبناتادبيزينب سالم حسين خلف3850141522075083

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435إعدادية المروج للبنينادبياحمد صالح هندي دراج3851141521013009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمسلم علي محيميد ثامر3852141521012086

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيحور العين علي حسن سلوم3853141522085005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار احمد يحيى قادر3854141521008136

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه رياض ياسر مطر3855141522064051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيغفران حسين هتيمي عبادي3856141522066090

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيضحى عبد االمير محسن ناصر3857141522064043

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيميثم لطيف هامل علي3858141521012097

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية ابن البيطار للبنينادبييحيى حنون داود خلف3859141521029084

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمرتضى جواد حبيب عبيس3860141521038165

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية الجمهورية للبناتادبياسراء عباس محيسن شريجي3861141522098009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية عائشة للبناتادبيشهد حبيب عبد هللا خلف3862141522074140

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية االمال للبناتادبيمها قاسم علي مهدي3863141522108071

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسن جبار عباس علي3864141521050008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية العراق للبنينادبيصفاء حامد عبود ساجت3865141521040014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية البشير للبنينادبيمحمد عبد الكريم احمد حسن3866141521036082

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية البشير للبنينادبيعلي خليل ابراهيم غانم3867141521036052

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات غازي داشر سرحان3868141522115009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيشيماء حامد حديد كاظم3869141522066079

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن علي راضي ليلو3870141521024059

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين عبد فاخر يونس3871141521049025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية اليقظة للبنينادبيجاسم محمد باشي مفتن3872141521028025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية االسكندرونة للبناتادبينور حمادي ابراهيم حمادي3873141522099089

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية الشمائل للبناتادبيايالف غازي خلف حسن3874141522109006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية جنات عدن للبناتادبيايمان عيدان كاظم سعدون3875141522119003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيجعفر صادق نمر جاسم3876141521020022
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمحمد ضياء ناجي حسن3877141521030112

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429إعدادية المروج للبنينادبيكرار رياض خلف حنون3878141521013133

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية الفضائل للبناتادبيفاتن محمد صوب هللا رحيمه3879141522083026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية النعيم للبناتادبيفاطمة حميد داشر نعيم3880141522073046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية النعيم للبناتادبيفاطمه زهير غالي عبد3881141522073048

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية المعالي للبناتادبيمريم عبد الكريم خلف علي3882141522127056

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية النورين للبنينادبيعبد الرحمن عباس علي سالم3883141521004030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية صفية للبناتادبيهدى عباس علي سالم3884141522075191

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأمير رعد عبد الحسن فرحان3885141521024032

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية صفية للبناتادبيشهد ثامر صائب محمد3886141522075115

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزمن كيطان مطر مشاري3887141522092010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية ابي عبيده للبنينادبيكرار عماد عالوي جباره3888141521030101

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعبد القادر جبار ستار شهاب3889141521201140

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية المعرفة للبناتادبياصاله علي محمد شناوه3890141522106005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية المعالي للبناتادبيهديل كريم ممد رضا3891141522127071

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبياالء حسين فطاس شارع3892141522122003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين ناصر عجيل علي3893141521015036

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426إعدادية المروج للبنينادبيصهيب محمود عيدان عبد3894141521013075

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية المهج للبناتادبينور حسب هللا مراح نشمي3895141522102108

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمهدي حميد هادي سبع3896141521003112

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيطيف رائد حسيب عبد الحميد3897141521038091

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425اعدادية صفية للبناتادبيدموع صالح محسن صخيري3898141522075046

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية576ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميندى نمير خالد احمد3899141512114041

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية575اعدادية الناصرة للبناتعلميساره هاشم خرميط نفل3900141512061049

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569اعدادية صفية للبناتعلمياديان شاكر حسن خالوي3901141512075002

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568ثانوية ام ايمن للبناتعلميداليا عدنان رضا داود3902141512062030

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567ثانوية االمال للبناتادبيزهراء كريم مزعل سلمان3903141522108039

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيأنمار فارس جمعة حسان3904141521033003

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565اعدادية عائشة للبناتادبينورة هاشم محمد علي3905141522074211

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية اليقظة للبنينادبيهادي احمد حاجم غريب3906141521028138

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564ثانوية سومر للبناتادبيهاجر عبد الكريم كزار كباش3907141522072143

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيوليد علي خشين حنون3908141521038200

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563ثانوية ام ايمن للبناتادبيزهراء محمد علي ماهود3909141522062029

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيعادل ابراهيم تركي فرحان3910141521006021
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القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزهراء علي كاظم سرحان3911141522063031

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561ثانوية الوفاء للبناتادبيزهراء عبد هللا عبد الكاظم محمد3912141522128009

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيأماني سعدي شاكر محمود3913141522067002

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب يوسف حمد خليفه3914141522115039

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية الفداء للبناتادبيزينب كريم مهدي محمد3915141522100056

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيساره ياسين خضير عبد3916141522067044

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية البلديات للبنينادبيأسعد جاسم كاظم غافل3917141521037029

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية التاخي للبناتادبيمها مؤيد مهاوي ثجيل3918141522081034

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد اسماعيل مسعود عبد الكريم3919141521038152

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552اعدادية ام القرى للبناتادبيضحى جبار ابو الهود فارس3920141522079071

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية الفداء للبناتادبيشهد عزيز حسين عبد علي3921141522100069

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550اعدادية صفية للبناتادبيروى عكله خشكور ضمد3922141522075059

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550ثانوية الضحى للبناتادبيام البنين رياض دعاج حسن3923141522089003

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550ثانوية فدك  للبناتادبيحوراء ليث سالم عريبي3924141522070030

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد حسن كاظم كريم3925141521026117

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية التسامح للبناتادبيزينب نعمة حمزة يوسف3926141522076093

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد مهدي لهيمص صيفي3927141521019101

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548اعدادية زينب للبناتادبيزهراء حسن عبد هللا خلف3928141522110038

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمقاصد ماهر مراد صاحب3929141522063071

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب قحطان جميل محمود3930141522082020

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547ثانوية الضحى للبناتادبينور التقى رائد رياض حسين3931141522089063

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء شاكر محمود كاظم3932141522076077

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546اعدادية زينب للبناتادبيغاده رحيم محمود شنون3933141522110071

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546ثانوية النزاهة للبناتادبيشهد مجيد حسين لفته3934141522093065

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544ثانوية الشمائل للبناتادبينور كطان شنيشل بداي3935141522109060

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية عائشة للبناتادبيانس حميد زغير راضي3936141522074022

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543ثانوية المعرفة للبناتادبيسمر حامد بارود كمر3937141522106022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545ثانوية حطين للبناتعلميزينب محمد عباس موسى3938141512068019

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565ثانوية الوفاء للبناتادبيهيام علي عبد الهادي عبد هللا3939141522128025

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية532ثانوية االمال للبناتادبيحوراء جعفر زياره كريم3940141522108020

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية507اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه عبد الكريم سعد محمد3941141522061052

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيرعد عبد الكريم مطشر عليخ3942141521200096

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491إعدادية ابن رشد للبنينادبيبركات عماد رشيد جليل3943141521023039

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489ثانوية السجود للبناتادبيزهراء حامد ذياب جماغ3944141522065016
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيماجد قاسم جمعة شافي3945141521019089

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعلي احمد أخميس ابراهيم3946141521030073

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480إعدادية ابن رشد للبنينادبيياسر وليد فاخر صبري3947141521023211

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسما احمد زامل غدير3948141522104018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيمنتظر محمد نوري فالح3949141521206044

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479ثانوية الجمهورية للبناتادبينبأ طارق شياع شناوه3950141522098057

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479ثانوية ايالف للبناتادبيدينا شاكر محمود مصطفى3951141522105004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي فيصل جدوع محمد3952141521020051

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475ثانوية معصومة للبناتادبيرواء قاسم محمد عبد3953141522113009

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473اعدادية التسامح للبناتادبيبراء علي عبد الحسين محيسن3954141522076030

طب االسنان/جامعة بابل683.2ثانوية المتميزين للبنينعلمياسامة عصام جابر كاظم3955141511007017

طب االسنان/جامعة بابل680إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد غانم سفيح حسين3956141511018243

طب االسنان/جامعة بابل679.6ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى قاسم وحيد خلف3957141512094150

طب االسنان/جامعة بابل679إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي ناصر زويد علي3958141511018188

الهندسة/جامعة بابل639ثانوية الصدر الثاني للبنينعلميمصطفى هادي صالح كريم3959141511006024

الهندسة/جامعة بابل637إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي عيسى زياره فرج3960141511018178

العلوم/جامعة بابل557.7زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعمر حسين علي صالح3961141511010053

العلوم/جامعة بابل556اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسن احمد شوقي كامل3962141511021045

العلوم/جامعة بابل554ثانوية الصمود للبناتعلمينبأ سمير خليل محسن3963141512101060

العلوم/جامعة بابل548.1ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي حسين علي عبد النبي3964141511007072

علوم البنات/جامعة بابل547ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميزهراء فائق خضر محمود3965141512112038

علوم البنات/جامعة بابل539اعدادية الفداء للبناتعلميشهد صالح عبد الهادي عبد الرحمن3966141512100057

القانون/جامعة بابل553ثانوية الزوراء للبنينعلمياحمد كريم وعد هللا علي3967141511001011

القانون/جامعة بابل528اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيطه مايع ورور فهد3968141521200123

المسيب/الهندسة/جامعة بابل612اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعباس جعفر عبد االمير كاظم3969141511008079

هندسة المواد/جامعة بابل620ثانوية االمال للبناتعلميرشا فاضل كانو جبر3970141512108043

الطب/جامعة النهرين691.9ثانوية المتميزاتعلميصفا اياد شكر سبتي3971141512094105

الطب/جامعة النهرين691اعدادية عائشة للبناتعلميدعاء جبار هبسي عبيد3972141512074079

الطب/جامعة النهرين689.1ثانوية المتميزاتعلميآمنه سمير صبار جابر3973141512094003

الطب/جامعة النهرين689اعدادية النجاح للبنينعلميمصطفى علي موسى تومان3974141511027109

الطب/جامعة النهرين689ثانوية ام ايمن للبناتعلمينور الهدى كاظم مطير جهلول3975141512062117

الطب/جامعة النهرين689ثانوية ام ايمن للبناتعلميسلمى فاضل طاهر فالح3976141512062069

الطب/جامعة النهرين689ثانوية ام ايمن للبناتعلميزينب جليل ابراهيم نوار3977141512062055

الطب/جامعة النهرين688.4ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد عبد الكريم جاسم محمد3978141511007101
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الطب/جامعة النهرين688اعدادية الفرح للبناتعلميزهراء حيدر رزوقي حسين3979141512125018

الصيدلة/جامعة النهرين678.7ثانوية المتميزاتعلميايالف عبد الوهاب احمد ثجيل3980141512094019

الصيدلة/جامعة النهرين678ثانوية ام ايمن للبناتعلميهند عمار رحيم جاري3981141512062134

الصيدلة/جامعة النهرين678ثانوية سومر للبناتعلميطيبه غالب عبد هللا محي3982141512072078

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميعبير عالء عبد الرحمن مجيد3983141512091025

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية ام ايمن للبناتعلميريام عبد الخالق تركي هندي3984141512062044

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية ام ايمن للبناتعلميحوراء كريم عبد هللا خلف3985141512062026

الهندسة/جامعة النهرين665.6ثانوية كلية بغداد للبناتعلميفاطمه حسن فؤاد مجيد3986141512129028

الهندسة/جامعة النهرين665اعداية الهدى للبناتعلميزهراء محمد عبد هللا علي3987141512077046

الهندسة/جامعة النهرين664.4ثانوية المتميزاتعلميفاطمه يحيى منصور محمد3988141512094123

الهندسة/جامعة النهرين662ثانوية العقيدة للبناتعلميفاطمة محمد كاظم حمزة3989141512103045

الهندسة/جامعة النهرين662ثانوية الضحى للبناتعلميايالف احمد عدوان جاسم3990141512089007

الهندسة/جامعة النهرين662اعداية الهدى للبناتعلميريحانة مصطفى محمد علي حسين3991141512077038

الهندسة/جامعة النهرين661إعدادية الجمهورية للبنينعلميعقيل عباس حسين علي3992141511016135

الهندسة/جامعة النهرين661ثانوية العقيدة للبناتعلميزهراء جبار كاظم مصطفى3993141512103021

الهندسة/جامعة النهرين661ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميزينب ماجد عطا زاجي3994141512132024

الهندسة/جامعة النهرين659.6ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا رضوان عبد المجيد جعفر3995141511007064

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية التسامح للبناتعلميبسمه علي سلمان خضير3996141512076021

الهندسة/جامعة النهرين659ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميزهراء عبد الحسن عبد الهادي حسين3997141512117031

الهندسة/جامعة النهرين658ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميمروه علي لفته جواد3998141512112068

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية الناصرة للبناتعلميامنه عبد المنعم كاظم مطلب3999141512061008

الهندسة/جامعة النهرين656.4ثانوية العقيدة للبناتعلميرسل نعيم عبود فرج4000141512103018

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية التسامح للبناتعلميرؤى فنار فكتور ناصر4001141512076042

الهندسة/جامعة النهرين654اعدادية الفرح للبناتعلميايناس كاظم محمود سلمان4002141512125005

الهندسة/جامعة النهرين654ثانوية دجلة للبناتعلميشمس صباح نوري ابراهيم4003141512078081

الهندسة/جامعة النهرين654ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلمياخالص هاشم محمد زغير4004141512084002

الهندسة/جامعة النهرين653.5اعدادية الكرامة للبناتعلميغدير داود درويش ياسين4005141512111058

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية ام القرى للبناتعلميفاطمه فارس هادي جاسم4006141512079095

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين572اعدادية التسامح للبناتعلميمنار محمد عبد الرسول عبد الهادي4007141512076134

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين568ثانوية سومر للبناتعلميودق قصي كاظم حمد4008141512072123

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين559اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين علي عوده عبد4009141511021065

العلوم/جامعة النهرين604ثانوية الخليج العربي للبناتعلمينور اسماعيل غايب عبد هللا4010141512063067

العلوم/جامعة النهرين599ثانوية معصومة للبناتعلميزهراء حكمت عبد الرحمن احمد4011141512113005

العلوم/جامعة النهرين581اعدادية الفرح للبناتعلميصبا هاني عقيل عباس4012141512125024
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العلوم/جامعة النهرين579اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين رافع محمد سلمان4013141511021061

العلوم/جامعة النهرين579ثانوية دجلة للبناتعلميبيداء عباس علي الناصر4014141512078016

العلوم/جامعة النهرين579اعدادية زينب للبناتعلميفاطمه صباح طه سرحان4015141512110112

العلوم/جامعة النهرين578.3ثانوية المتميزاتعلميتبارك رافد احمد حسين4016141512094028

العلوم/جامعة النهرين577ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميعباس عبد الكريم عبد علي جاسم4017141511034026

العلوم/جامعة النهرين576.1ثانوية المتميزين للبنينعلميحمزة نجم عبد ابراهيم4018141511007040

العلوم/جامعة النهرين576اعدادية ام القرى للبناتعلميرسل فراس سعدون حسين4019141512079039

العلوم/جامعة النهرين575اعدادية الفرح للبناتعلميايه ياسين طاهر حسن4020141512125007

العلوم/جامعة النهرين574.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد كاظم جاسم حمادي4021141511007106

العلوم/جامعة النهرين574إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعلي جسام محمد رشيد4022141511015052

العلوم/جامعة النهرين574اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزينب حسين كاظم معين4023141512066030

الحقوق/جامعة النهرين591اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء محمد جليل حسين4024141522066053

الحقوق/جامعة النهرين590اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين هادي كاظم كاطع4025141521049030

الحقوق/جامعة النهرين587اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجعفر حسين حسن علي4026141521003022

الحقوق/جامعة النهرين585ثانوية ايالف للبناتادبيطيبه علي مكلف حسن4027141522105015

الحقوق/جامعة النهرين582اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه الزهراء علي عبد محمد4028141522102089

الحقوق/جامعة النهرين581إعدادية بطل خيبر للبنينادبياحمد علي كريم حسوني4029141521011003

الحقوق/جامعة النهرين581اعدادية البلديات للبنينادبيحسين قاسم هاشم غافل4030141521037092

الحقوق/جامعة النهرين579إعدادية المروج للبنينادبيعلي فاخر احمد عيسى4031141521013107

العلوم السياسية/جامعة النهرين556ثانوية الزهورللبناتعلميزينب صباح عباس عبدهللا4032141512080034

العلوم السياسية/جامعة النهرين555ثانوية النزاهة للبناتعلميزهراء شاكر فرحان صالح4033141512093024

العلوم السياسية/جامعة النهرين523اعداية الهدى للبناتادبيلينه ليث فارس جميل4034141522077071

العلوم السياسية/جامعة النهرين521اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي ضياء علي داود4035141521200151

العلوم السياسية/جامعة النهرين499الخارجياتادبيدعاء موسى صالح حسن4036141522401028

العلوم السياسية/جامعة النهرين496اعدادية عائشة للبناتادبيلبنى علي حميد مجيد4037141522074176

العلوم السياسية/جامعة النهرين495 تموز للبنات14ثانوية ادبيسماء احمد عبد الزهره عزيز4038141522071035

العلوم السياسية/جامعة النهرين495ثانوية ام ايمن للبناتادبياالء علي ثاني جالب4039141522062007

العلوم السياسية/جامعة النهرين493اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرند خضير أحمد ياسين4040141522066042

العلوم السياسية/جامعة النهرين493إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد قاسم حسن كاظم4041141521009026

العلوم السياسية/جامعة النهرين492اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيصادق راضي مهاوش كريم4042141521008094

العلوم السياسية/جامعة النهرين491ثانوية الضفاف للبناتادبيرسل سلطان كاظم حسين4043141522090020

العلوم السياسية/جامعة النهرين488اعدادية الكرامة للبناتادبينور نجاح رشيد جودي4044141522111048

العلوم السياسية/جامعة النهرين488اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد ابراهيم جلوب دهش4045141521038005

العلوم السياسية/جامعة النهرين487ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيلينا سعدون عبد االمير جابر4046141522104029
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العلوم السياسية/جامعة النهرين486اعداية الهدى للبناتادبيسجى سعد عباس حبيب4047141522077053

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلمياحمد زهير فاضل حميد4048141511005004

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558ثانوية الخنساء للبناتعلميآية رائد خير الدين احمد4049141512107001

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556اعداية الهدى للبناتعلميزينب سعد عبد المحسن اسماعيل4050141512077051

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555اإلعدادية النظامية للبنينعلميضرغام عبد الكريم جعفر باقر4051141511021098

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحسن خماس محمد صالح4052141521030027

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد علي غالب عامر4053141521037310

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556ثانوية سومر للبناتادبيغفران قيس بيومي سيد4054141522072108

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين553ثانوية زبيدة للبناتادبيفاتن عبد الكريم عبد الحسين معيدى4055141522082027

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين649ثانوية ذات الصواري للبناتعلميايباء محمد هادي عباس4056141512095008

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين640 تموز للبنات14ثانوية علميمريم علي حمد عبدالحسين4057141512071070

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين625اعدادية الفرح للبناتعلميزينب عباس جابر حسين4058141512125020

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين618.4ثانوية العقيدة للبناتعلميفاطمة باسل كمال محمد4059141512103042

هندسة المعلومات/جامعة النهرين676.8ثانوية كلية بغداد للبناتعلميايه حيدر عباس احمد4060141512129006

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية التسامح للبناتعلميرسل مؤيد رحيم حسن4061141512076048

هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.5ثانوية العقيدة للبناتعلميعال خليل عباس خليل4062141512103039

هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.1ثانوية المتميزين للبنينعلميالحمزة رعد عبيد محمد4063141511007021

هندسة المعلومات/جامعة النهرين645ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميداليا سعد ناطق يونس4064141512104008

هندسة المعلومات/جامعة النهرين644ثانوية الضحى للبناتعلميتماره ماجد جاسم حمادي4065141512089013

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.3ثانوية المتميزين للبنينعلمييوسف صفاء سعدي جواد4066141511007131

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643ثانوية الضفاف للبناتعلميمريم محمد جاسم جالب4067141512090053

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642ثانوية ام ايمن للبناتعلميفاطمه ستار جبار حسن4068141512062088

الطب/جامعة ديالى684.4ثانوية المتميزاتعلميهمسه بشير محمد عبد اللطيف4069141512094159

الهندسة/جامعة ديالى626ثانوية الشمائل للبناتعلميايالف عدنان احمد عباس4070141512109005

الهندسة/جامعة ديالى624اعدادية التسامح للبناتعلمينهيل عادل علي جاسم4071141512076143

الهندسة/جامعة ديالى624ثانوية التاخي للبناتعلميمريم هاشم قاسم محمد4072141512081028

الهندسة/جامعة ديالى623إعدادية الجمهورية للبنينعلميأحمد اسماعيل خليل دانه4073141511016001

الهندسة/جامعة ديالى609ثانوية المتميزاتعلميمريم وعد عبد الستار حسين4074141512094138

الهندسة/جامعة ديالى608ثانوية الرتاج للبناتعلميهبه رجاء سلمان محمد4075141512121019

العلوم/جامعة ديالى543إعدادية المروج للبنينعلمينور الدين محمد كريم كاظم4076141511013119

العلوم/جامعة ديالى543اعدادية النهوض للبنينعلميعلي ثائر علي محمد4077141511047115

العلوم االسالمية/جامعة ديالى473اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد هالل علي عبدال4078141511028013

الفنون الجميلة/جامعة ديالى460اعدادية اليقظة للبنينعلميعهد محمد علي عباس4079141511028088

الفنون الجميلة/جامعة ديالى466ثانوية الصمود للبناتادبيياسمين علي كاظم بداي4080141522101056
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القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمصطفى عبد العزيز صالح الدين محمد4081141511015095

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى529اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي طارق احمد ساطي4082141521008115

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى غالب حسن علي4083141521024262

الطب/جامعة كربالء686ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميضرغام محمد جبر كاظم4084141511042026

الطب/جامعة كربالء686اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء حيدر جاسم عبد4085141512066024

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية الفرح للبناتعلمينور الهدى مجاهد طاهر محمد4086141512125033

طب االسنان/جامعة كربالء680اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي فارس رؤوف محمد صالح4087141511021135

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية سومر للبناتعلمينور اسامه عبد المهدي عبد الغني4088141512072106

الهندسة/جامعة كربالء666.3ثانوية المتميزاتعلميزهراء نوري شذر عباس4089141512094070

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية النهوض للبنينعلميسجاد خيري كعيد حسين4090141511047084

الهندسة/جامعة كربالء664ثانوية االسكندرونة للبناتعلميهاجر طعمه دباش عبيد4091141512099060

العلوم/جامعة كربالء563إعدادية المروج للبنينعلميعلي حسن بطل وسيج4092141511013057

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميضحى فريح عبيس خلوفي4093141512067048

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلمياحمد وليد نزال صالح4094141511015009

القانون/جامعة كربالء537ثانوية سومر للبناتادبيزهراء خالد حميد محمدعلي4095141522072061

القانون/جامعة كربالء525اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعالء عباس قاسم شندي4096141521008106

القانون/جامعة كربالء512إعدادية المروج للبنينادبيمحمد عامر حمزة موح4097141521013145

القانون/جامعة كربالء506اعدادية ابي عبيده للبنينادبيكرار عباس كاظم عيسى4098141521030100

القانون/جامعة كربالء504إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي حامد حميد طارش4099141521019063

العلوم السياحية/جامعة كربالء507ثانوية الضحى للبناتعلميسجى جبار ارحيم حمود4100141512089034

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية صفية للبناتادبيسماح علي لطيف جاسم4101141522075111

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين عياد ابراهيم عبد الحسين4102141522095015

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية اسد بغداد للبنينعلميميثم تحسين عيال حبيب4103141511048061

الهندسة/جامعة ذي قار659إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسام رحمان حسب هللا ناصر4104141511016051

العلوم/جامعة ذي قار612اعدادية النهوض للبنينعلميحسين حسن حميد رويح4105141511047048

القانون/جامعة ذي قار511ثانوية االسكندرونة للبناتادبيعذراء تحسين علي محسن4106141522099058

طب االسنان/جامعة كركوك680ثانوية ام ايمن للبناتعلميغفران غازي عبد هللا عبد الغفور4107141512062086

طب االسنان/جامعة كركوك675إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعلي محمد حيدر شكر4108141511020081

الهندسة/جامعة كركوك663ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميفاطمه احمد عبد هللا محمد4109141512117057

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك553اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى عبد الستار عبد الجبار صالح4110141511022174

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك523اعداية الهدى للبناتادبيايه عبد الوهاب عبد الستار جاسم4111141522077012

طب االسنان/جامعة واسط679ثانوية النزاهة للبناتعلميمريم جاسم محمد علي4112141512093061

العلوم/جامعة واسط555اعدادية الناصرة للبناتعلميرقيه علي هاشم لفته4113141512061027

العلوم/جامعة واسط550إعدادية الجزيرة للبنينعلميمرتضى سلمان شعيب طلب4114141511018257
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العلوم/جامعة واسط549ثانوية ذات الصواري للبناتعلميرسل عبد الكريم ناصر صفر4115141512095030

العلوم/جامعة واسط549إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميحسين عبد الستار سلمان علي4116141511019059

العلوم/جامعة واسط548اعدادية اسد بغداد للبنينعلميعقيل حسن سعدون دبيس4117141511048032

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537اعدادية ابي عبيده للبنينعلميحيدر خالد بنيان رهيف4118141511030023

القانون/جامعة واسط532اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي حميد عبد المجيد صحن4119141521038117

القانون/جامعة واسط531ثانوية المرتضى للبنينادبيعالء نوري شنيف مخيف4120141521051051

الطب/جامعة ميسان684اعدادية النجاح للبنينعلمييحيى سهيل عبد علوان4121141511027117

الصيدلة/جامعة ميسان676ثانوية االبتهال للبناتعلميسجى صادق وحيد هاشم4122141512069038

النفط/الهندسة/جامعة ميسان671اعدادية الناصرة للبناتعلمينور مهدي ساجت رداد4123141512061094

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميوالء مجيد حميد لفته4124141512114047

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية زينب للبناتعلميآثار فالح حميد عليوي4125141512110001

الصيدلة/جامعة المثنى674ثانوية الزهورللبناتعلميدعاء اكرم حمدان حمزة4126141512080017

الصيدلة/جامعة المثنى673.4ثانوية ايالف للبناتعلميساره اياد محمد كريم4127141512105028

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد مصطفى قاسم مسلم4128141511007014

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء620 تموز للبنات14ثانوية علميفدك صادق جعفر جارح4129141512071063

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء615اعدادية اليقظة للبنينعلميوسام كاظم لفته موهي4130141511028130

الطب/جامعة نينوى671ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين علي حسين ابراهيم4131141511007037

الطب/جامعة نينوى668.9ثانوية المتميزاتعلميافين علي سعيد ابراهيم4132141512094013

الطب/جامعة نينوى668.6ثانوية المتميزاتعلميزينه رياض ناصر حسين4133141512094082

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميمحمد نبيل هاشم كاغد4134141511005097

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557اعدادية النجاح للبنينعلميمصطفى اياد حكمت عبد الغني4135141511027105

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556اعدادية النجاح للبنينعلميامجد طه محمد محمود4136141511027018

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550ثانوية الزوراء للبنينعلمياسالم محمد غالي زغير4137141511001016

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550اإلعدادية النظامية للبنينعلمينور الدين محمد عبد هللا برغش4138141511021222

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى541إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي نوري زامل عبد علي4139141511018191

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539اعدادية النهوض للبنينعلميمحمد قاسم محمد داود4140141511047164

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى537اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمنتظر هاتف جياد عطيه4141141511030079

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى536اعدادية الصديق المسائية للبنينعلميحسام بشير جبر حسين4142141511200043

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530اعدادية ابي عبيده للبنينعلمياحمد مهدي احمد جاري4143141511030004

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى528إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد عبد الحسين قاسم طليج4144141511018236

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527اعدادية اسد بغداد للبنينعلميعلي هادي دواي كريم4145141511048040

القانون/جامعة الفلوجة479اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين رياض جباري شهيل4146141521028030

القانون/جامعة الفلوجة478اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس زريجي راهي عليوي4147141521028065

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.6اعدادية الكرامة للبناتعلمينور الهدى هاشم محمد عبد القادر4148141512111079
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معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت610ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلمينور الدين أحمد جبار مطر4149141511056048

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت597.7ثانوية المتميزين للبنينعلميجعفر محمد قاسم عباس4150141511007028

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584ثانوية ايالف للبناتعلميسرى حازم عبد الرزاق حسين4151141512105030

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعباس جواد كاظم محمد4152141511008080

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت574.5ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد حميد عبد الجبار ابراهيم4153141511007005

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعباس كريم سوادي خلف4154141511019100

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت572إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلمياحمد علي هالل مصحف4155141511019025

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569اعدادية اليقظة للبنينعلميايوب درب عودة داموك4156141511028018

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565إعدادية الجمهورية للبنينعلميغزوان عبد الرحمن نعمه جاسم4157141511016171

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعمار ستار علي صالح4158141511015064

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563اعدادية الناصرة للبناتعلميحوراء عمران موسى سيد4159141512061017

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت562اعدادية زينب للبناتعلميأيات رحيم حسن ثامر4160141512110007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647ثانوية ام ايمن للبناتعلميفاطمه عباس عالوي عماره4161141512062089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525اعدادية الكرامة للبناتعلمينور شان صفاء عبد الرزاق صالح4162141512111081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية504ثانوية النعيم للبناتعلميايمان علي شاحوذ رجب4163141512073004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531ثانوية دجلة للبناتعلميدانيه عمار حافظ خلف4164141512078031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527ثانوية االسكندرونة للبناتعلميبتول سعدون احمد محمد4165141512099007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلمينورس ماجد حامد عبد الحي4166141512117072

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميمقيل شاكر زياد جياد4167141512112078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعلي صباح احمد عبد الحسن4168141511008109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573ثانوية ابن البيطار للبنينعلميوسام منعم خضير كاظم4169141511029034

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571ثانوية الخليج العربي للبناتعلميدالل عبد الكريم عزيز محمد4170141512063016

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية الكرامة للبناتعلميزينب اسماعيل حسين علي4171141512111041

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميقاسم رائد جاسم عواد4172141511019144

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435إعدادية المقدام للبنينعلميكرار حيدر عدنان محمود4173141511017158

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435إعدادية المقدام للبنينعلميسجاد محمد زايد جعفر4174141511017096

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميياسر سعد احمد فيصل4175141511015108

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلميرشا ابراهيم كاظم محسن4176141512225010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميمصطفى طالب صادق جعفر4177141511005104

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعداية الهدى للبناتعلميايمان منذر جاسم صالح4178141512077010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي سالم عطشان باشخ4179141511028077

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433إعدادية صنعاء للبنينعلميأحمد حسين عليان عبيد4180141511025003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433إعدادية المقدام للبنينعلميفالح عبد المهدي خلف هللا زيون4181141511017152

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية العقيدة للبناتعلميهاجر قصي يوسف مصطفى4182141512103063
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية النهوض للبنينعلميعمار ياسر محمد شيال4183141511047142

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية النهوض للبنينعلميسيف صكبان كاظم حسن4184141511047096

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميلبنى سلمان صالح راشد4185141512067054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الفداء للبناتعلميامنه صالح صبري جاسم4186141512100005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الكرامة للبناتعلميهاجر زهير كريم جبوري4187141512111087

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415إعدادية صنعاء للبنينعلميعلي ياسين ذياب عمر4188141511025040

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اإلعدادية الشرقية للبنينعلميابراهيم لؤي محمد عبد الرزاق4189141511022004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية501ثانوية المعالي للبناتعلميفاتن محمد نزار شاكر4190141512127038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية المهج للبناتعلميجوان كريم خلف كاظم4191141512102018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية التاخي للبناتعلميحنين علي عبد هللا محمد4192141512081001

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية زينب للبناتعلميزينب كاظم حسن راضي4193141512110073

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميساره اكرم حسن ذبيح4194141512117036

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلمييوسف عبد الرزاق محمود شكر4195141511019214

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409إعدادية صنعاء للبنينعلميمنتظر حيدر جاسم محمد4196141511025055

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد جواد كاظم عبد الحسن4197141511017172

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية دجلة للبناتعلمينبأ شاكر حميد عليوي4198141512078133

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية النهوض للبنينعلميعبد الرحمن عباس عبد الحسين محسن4199141511047103

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية ام ايمن للبناتعلميسرى ستار جبار لفته4200141512062068

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميعلي حيدر حسين عباس4201141511056025

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميوليد معاد داود محمد4202141511020140

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميسالم نجاح وحيد هيجل4203141511019091

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406إعدادية المقدام للبنينعلميتميم محمد خضير عبد االمير4204141511017033

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406إعدادية المقدام للبنينعلميحسن علي حسن بدن4205141511017043

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميعمار حامد حمد محمد4206141511152018

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميمريم حامد داود عباس4207141512067060

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية سومر للبناتعلميرانيا عالء عبد اللطيف شواي4208141512072033

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد فؤاد كاظم كنوش4209141511023020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية ام ايمن للبناتعلميآيه جمال عبد الحسن جعفر4210141512062003

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميقيصر سعد عزيز عليوي4211141511056030

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعلي حسين بطل وسيج4212141511008101

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية ذات الصواري للبناتعلميمريم عبد االمير عالوي جبر4213141512095087

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية ذات الصواري للبناتعلميشهد رياض حسين مجيد4214141512095059

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية زينب للبناتعلميزهراء جاسب يوسف حسين4215141512110050

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية اليقظة للبنينعلميمنتظر سادة جبر سلمان4216141511028119
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400إعدادية الجمهورية للبنينعلميمالك محمد حسين علي4217141511016185

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399إعدادية المروج للبنينعلميهشام كاظم محمد عبادي4218141511013120

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعداية الهدى للبناتعلمينور مهند اسماعيل حسن4219141512077091

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينعلميعلي فاضل نجمان حاجي4220141511059016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعباس شاكر حيال مايع4221141511020057

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية زينب للبناتعلميزهراء سعد مطشر رحيمه4222141512110055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487إعدادية الجمهورية للبنينعلميأحمد قحطان عدنان أحمد4223141511016015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487إعدادية الجمهورية للبنينعلميكرار حسن هادي زويد4224141511016179

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعمر خالد حسن خضر4225141511020090

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486.9ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميغيد محمد عبد الرزاق محمد4226141512091027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمحمد ابراهيم حمد محمد4227141511011054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية اليقظة للبنينعلميضياء شبيب جهاد جبر4228141511028059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481ثانوية ام ايمن للبناتعلمينور علي حسين زاير4229141512062120

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية ام القرى للبناتعلميزينه اسعد حسن حسين4230141512079056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعلي محمود سلمان سبع4231141511015060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميعماد صباح رحم جابر4232141511003026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميصادق نزار جبار راضي4233141511008075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية اليقظة للبنينعلميمصطفى مسلم محمد حمود4234141511028117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميعلي قاسم محمد حسن4235141511201151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي رحيم خلف جوده4236141511028075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد ماجد حميد محسن4237141511022159

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية النهوض للبنينعلميحسين سعدون حمود حزام4238141511047050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457ثانوية دجلة للبناتعلميرنا اركان حسن علي4239141512078040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية النجاح للبنينعلميحسام الدين عصام عبد هللا بديوي4240141511027024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية النجاح للبنينعلميعلي حسين عبد الفتاح علي4241141511027071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميعلي جاسم علي حسين4242141511034032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية اسد بغداد للبنينعلمياحمد سالم عرنوص كشيش4243141511048004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميخضر باسم والي عبد4244141511039020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية زينب للبناتعلمينرجس جميل هليل زاير4245141512110131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميحيدر عماد عبد الرزاق عبد هللا4246141511009040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمحمد شمخي جابر عبود4247141511011056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449الخارجيونعلميياسر عادل تقي صالح4248141511400008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية ام عمارة  للبناتعلميفاطمه جاسم محمد سلمان4249141512087026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميزينب حسين علي حميد4250141512132022
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية صفية للبناتعلميزهراء هاني علوان جبر4251141512075046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد نجاح حمود ثامر4252141511012014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447إعدادية المقدام للبنينعلميحسين عالوي ناصر حافظ4253141511017055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447إعدادية ابن رشد للبنينعلميعبد هللا نبيل عبد الكريم حسين4254141511023098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميزين العابدين محمد عبد الرضا جبر4255141511056017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446إعدادية الجمهورية للبنينعلميأحمد حسين علي شالل4256141511016005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445إعدادية ابن رشد للبنينعلميعمر سامي كاظم حمزة4257141511023133

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية ام القرى للبناتعلميرقيه حسين علي حسن4258141512079043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية الصباح االهلية للبناتعلميضحى عدنان فاضل حسب هللا4259141512132037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443 تموز للبنات14ثانوية علميساره محمد كامل محمود4260141512071043

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميرسول سلمان صالل عطشان4261141511003009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمصطفى ياسين علي زوير4262141511042058

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسن رزاق عزيز عباس4263141511026014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية عائشة للبناتعلميمنتهى علي اصغر يونس حيدر4264141512074293

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمحمد ثابت جبر علوان4265141511030055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميشيرين سعد عبد المحسن حسين4266141512067044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية زينب للبناتعلميزهراء صالح هادي مزبان4267141512110056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميحسين سعد نايف جبار4268141511020034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية الفرح للبناتعلميايه علي عجمي عبود4269141512125006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميالهام احمد عوده داود4270141512067009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية ايالف للبناتعلمينورهان عدنان جاسم حسين4271141512105054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية اليقظة للبنينعلميكرار عبد هللا عبد النبي حسين4272141511028095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية الخليج العربي للبناتعلميميس سعد محمود عبد الرحمن4273141512063062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية ام ايمن للبناتعلميضحى حاتم فيصل عبد الحفيظ4274141512062078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلمييوسف كامل عوض كامل4275141511034084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية النظامية للبنينعلمييوسف بسام عبد حسين4276141511002051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388إعدادية المقدام للبنينعلميعبد الحسين عبد الوهاب عبد الرزاق شندل4277141511017105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي عبد هللا احمد مريوش4278141511023122

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385إعدادية الجزيرة للبنينعلميوليد رحيم كاطع كاظم4279141511018296

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمصطفى سلمان محمد جعفر سلمان4280141511034072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382إعدادية بطل خيبر للبنينعلميعبد الغني عبد القادر عبد الرحمن محمد علي4281141511011036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى حسين العيبي يوسف4282141521024251

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيضحى حميد كوي سلمان4283141522221032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية جنات عدن للبناتادبيعذراء ماجد حسن عبود4284141522119032
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار حيدر عبد الرضا حسن4285141521005074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية سومر للبناتادبيزينب جاسم كزار كريم4286141522072071

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية النعيم للبناتادبيزينه فهد عوده مرش4287141522073030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382إعدادية بشار بن برد للبنينادبيصباح حميد حسين علي4288141521024131

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382إعدادية المروج للبنينادبياحمد عماد غانم جريان4289141521013014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية الزهورللبناتادبيرسل عباس ناصر حسين4290141522080023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمه عبد المنعم محمد حسين4291141522089052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية السجود للبناتادبيسرى عباس خلف بني4292141522065024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية ذات الصواري للبناتادبينرجس رزاق عبد موسى4293141522095087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية النجاح للبنينادبيمنتظر خلف محسن علي4294141521027075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية النزاهة للبناتادبينور محمد محسن علي4295141522093098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء جليل ابراهيم صابر4296141522115015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمنتظر عامر جواد كاظم4297141521005109

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيهناء صادق صالح وسمي4298141522122021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيماهر حياوي هادي خلف4299141521012068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأمير محسن عرنوص كشيش4300141521024033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية النزاهة للبناتادبيندى هادي حميد طاهر4301141522093089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية االسكندرونة للبناتادبيموج حسين هادي كريم4302141522099080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية دار الحكمة للبنينادبيزين العابدين كامل مسلم حمود4303141521026053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد علي عبد الرزاق أحمد رغيف4304141521012080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية عائشة للبناتادبيعلياء محمد علي ناصر كاظم4305141522074163

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي أجبير جبوري خنجر4306141521050030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيأحمد كمال علي حسون4307141521033001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيميس عبد الغني شمخي جبر4308141522222053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى صالح ناصر حسين4309141521038175

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي خلدون حامد اسماعيل4310141521018072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي جاسب كصاب ساكت4311141521026079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد عبد المطلب جمعة عبد الكريم4312141521026124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية البلديات للبنينادبيعبد هللا محمد نعمة رسن4313141521037192

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد عطية عبد الكاظم جريو4314141521026125

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370إعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي محمد جاسم جالب4315141521023127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية النعيم للبناتادبيساره عبد الحسين هاشم علي4316141522073031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيفالح حسن عكار رسن4317141521207062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369الثانوية الشرقية للبناتادبيرولى عالء جواد كاظم4318141522097012
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية الرتاج للبناتادبيسوسن كريم درجال جبر4319141522121026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368إعدادية ابن رشد للبنينادبيسجاد محمد حسن محمد4320141521023073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين كسار علعول سريح4321141521008057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368إعدادية المروج للبنينادبيعمر مهند فؤاد فاضل4322141521013124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية النزاهة للبناتادبيسجى جالل غالي علي4323141522093049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد جميل قاسم مرهج4324141521050042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد طالل ابراهيم محمد4325141521005006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية ام القرى للبناتادبياسراء رعد محمد اسماعيل4326141522079003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية التفاؤل المختلطةادبيايمن سلمان جاسم محمد4327141521151003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرؤى عباس جبار سوداني4328141522222018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362اعدادية التسامح للبناتادبينايري حنا عبد االحد موسى4329141522076167

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى سلمان هاشم صكبان4330141521013164

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361إعدادية صنعاء للبنينادبيطالب محمود طالب سلمان4331141521025035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية ام القرى للبناتادبيلقاء مؤيد يوسف علوان4332141522079088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382إعدادية المروج للبنينادبيحيدر ثامر محمد عطيه4333141521013055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365ثانوية حطين للبناتادبيزهراء عباس خلف عبد هللا4334141522068021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية اليقظة للبنينعلميبشير هاتو مطر صالح4335141511028020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي حيدر محسن هادي4336141511023111

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية االبتهال للبناتعلميانهار هاشم زاير مسلم4337141512069010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية المهند المسائية للبنينعلميعالء صادق عوده حسين4338141511211015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية بغداد المسائية للبنينعلميحيدر حسين علي عبد4339141511208040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية اليقظة للبنينعلميمرتضى محمد عبد السادة حيدر4340141511028111

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426إعدادية الجمهورية للبنينعلميابراهيم عبد االله محمد مرتضى4341141511016030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426إعدادية المقدام للبنينعلميعلي قاسم فرج كحيط4342141511017139

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميفاطمة الزهراء فراس عبد الخالق صالح4343141512117055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الناصرة للبناتعلمينور ماجد سامي عاشور4344141512061092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينعلميحيدر محمد هادي زبون4345141511059005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اإلعدادية الشرقية للبنينعلميصفاء الدين احمد محمد وجر4346141511022077

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية التاخي للبناتعلميورود هادي سلمان فيصل4347141512081040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379إعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر وائل سلمان علوان4348141511016084

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الصديق المسائية للبنينعلميهمام محمد عبد الواحد حمادي4349141511200227

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية النظامية للبنينعلميكمال صباح كرومي حسن4350141511002038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية صفية للبناتعلميسرى قاسم محمد داود4351141512075059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية التكامل االهلية للبنينعلميياسر محمد عبد العزيز عبد الحسين4352141511058009
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميسعاد جمعة عبد سلطان4353141512152003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد تركي شبيب حميد4354141511028004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية المهج للبناتعلميحنين عباس ناهي سلطان4355141512102019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي سلمان علي كاظم4356141511028078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميزين العابدين اسعد مجيد مساعد4357141511008065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438إعدادية الجزيرة للبنينعلميمنير محمد محسن غدير4358141511018284

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437 تموز للبنات14ثانوية علميميس زياد طالب بربوتي4359141512071073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية ابن خلدون للبنينعلميسجاد حامد كاظم حربي4360141511049021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية ام ايمن للبناتعلميرانيا احمد نجم عبد هللا4361141512062032

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508إعدادية ابن رشد للبنينعلميحسين علي فرج ماهي4362141511023055

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الخنساء للبناتعلميأيه مكي نعمه سلمان4363141512107005

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422إعدادية ابن رشد للبنينعلميايوب هشام نافذ مطاوع4364141511023035

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية البشير للبنينعلمياحمد مشتت قاسم لعيبي4365141511036004

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى عادل علي عبد الحسين4366141511021214

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الناصرة للبناتعلميمنى صفاء عبد الحسين مجيد4367141512061076

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعداية الهدى للبناتعلميزهراء عبد الجبار صالح مهدي4368141512077041

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420إعدادية الجزيرة للبنينعلميغزوان كريم حسين حرز4369141511018202

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419إعدادية ابن رشد للبنينعلميمحمد مصطفى عبد الستار جاسم4370141511023167

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية ام عمارة  للبناتعلمينور نجم عبد حسين4371141512087034

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419إعدادية ابن رشد للبنينعلمينمير محمد جواد حريجه4372141511023198

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي خالد مهدي علي4373141511019117

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد حيدر احمد تقي4374141511022148

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية ذات الصواري للبناتعلميزينب كريم جبر دنبوس4375141512095043

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419إعدادية الجمهورية للبنينعلميياسر محمد حوم عبيد4376141511016258

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية النهوض للبنينعلميأثير كاظم عباس داود4377141511047002

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميلبنى علي حميزه حسن4378141512067055

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميشهد رياض مليح احمد4379141512114028

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية عائشة للبناتعلميزينب قيس حطاب مطر4380141512074152

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الجمهورية للبناتعلميشيماء خليل عبود هويش4381141512098048

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418إعدادية صنعاء للبنينعلمياحمد يونس ابراهيم يحيى4382141511025011

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الجمهورية للبناتعلميمريم خالد دوح سلمان4383141512098042

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعداية الهدى للبناتعلميتقى عدنان محمد حسن علي4384141512077016

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلمياحمد عبد الكاظم عجالن عليوي4385141511019022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417إعدادية الجمهورية للبنينعلميروكان محمد حسين علي4386141511016091
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية االمال للبناتعلميكوثر قاسم جبل حسون4387141512108091

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي عبد هللا عبد علي خليل4388141511023123

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية دجلة للبناتعلميكوثر طه ياس كاظم4389141512078101

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اإلعدادية الشرقية للبنينعلمياحمد ثامر انصيف جاسم4390141511022005

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسين حسن محمدعلي عبد هللا4391141511026019

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية الجمهورية للبناتعلميهالة ناصر زوير شنين4392141512098045

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية النظامية للبنينعلميمصطفى محمد عبد االكبر شاكر4393141511002047

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415.5ثانوية المتميزاتعلمياصاله علي حسين محمد علي4394141512094011

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية اليقظة للبنينعلميامجد سامي سلمان محمد4395141511028015

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميسالم علي ابراهيم عطوف4396141511005050

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413إعدادية الجزيرة للبنينعلميالسجاد محمد عبد عبد هللا4397141511018039

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية سومر للبناتعلميهاجر مزهر ازويني ارحيمة4398141512072115

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمصطفى محمد خضير عباس4399141511019195

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية ام القرى للبناتعلميعلياء محمد رشيد ظاهر4400141512079090

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية التسامح للبناتعلمينهى صالح قدوري محمد4401141512076142

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعمار شامل عباس ابساله4402141511019140

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي احمد أرحيم سعد4403141511023104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميزينه حيدر محمد حسين عبد علي4404141512123006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية ام ايمن للبناتعلميمريم علي وارش كاظم4405141512062100

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسنين نعيم حسين بجاي4406141511021056

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608.9الثانوية الشرقية للمتميزينعلميمصطفى محمد كامل حسن4407141511046022

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميفاطمه مزعل سعد حربي4408141512117061

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية عائشة للبناتعلميرنا رحيم عطيه عيسى4409141512074104

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية الكرامة للبناتعلمينور الهدى انور لطيف سلطان4410141512111078

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية سومر للبناتعلميرسل علي حسين محمد4411141512072037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية الزوراء للبنينعلميزياد عبير ياسين حمودي4412141511001044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعبد المجيد محمد مجيد سلمان4413141511022082

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمحمد سالم مزبان فضالة4414141511008160

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد ابراهيم فاضل شنون4415141511023004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد جمعة زويد علي4416141511047007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433الثانوية الشرقية للبناتعلميزينب احمد عبد محسن4417141512097035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميحيدر سعد عبد المحسن سعيد4418141511201075

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية العقيدة للبناتعلميتبارك ابراهيم طعمه محمد4419141512103008

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية صفية للبناتعلميريهام صالح حمزه حسن4420141512075036
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية ابي عبيده للبنينعلميامير مهدي نصيف جاسم4421141511030009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الزوراء للبنينعلميحيدر صباح علي مراد4422141511001037

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية ذات الصواري للبناتعلميالق طاهر هليل جبر4423141512095003

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الفضائل للبناتعلميحوراء عادل رحمه كاطع4424141512083005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420.8ثانوية المتميزين للبنينعلميامير حميد شهاب حمد4425141511007023

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الهدف األهلية للبنينعلمياحمد بهاء حسين عليوي4426141511044002

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية دار الحكمة للبنينعلميصادق ثامر حبشي صباح4427141511026044

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد مالك احمد شفك4428141511047019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية فدك  للبناتعلميفاطمة وهاب احمد آينه4429141512070073

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميموسى يحيى منصور حسين4430141511152027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415إعدادية المقدام للبنينعلميحيدر فرحان خلف يوسف4431141511017074

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلمينور كامل محمد قادر4432141512225026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الوركاء المسائية للبناتعلميهدى محسن فالح فلحي4433141512222032

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين عيسى مهدي جواد4434141511021067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمرتضى كاظم عيدان جبر4435141511008174

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلمياحمد عالء جبار حسين4436141511034004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية دار الحكمة للبنينعلميمحمد ثامر عبد الستار عبد المهدي4437141511026088

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451إعدادية المقدام للبنينعلميمنتظر علي شريف مصطفى4438141511017213

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية التسامح للبناتعلميرفل كاظم عبد الرضا حمدان4439141512076055

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميحسنين ماجد محمد غضبان4440141511056012

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية النهوض للبنينعلميعلي محمد علي رمث4441141511047139

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421إعدادية بطل خيبر للبنينعلميحسين علي كاظم سباهي4442141511011019

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419إعدادية المروج للبنينعلميمحمد رعد مطشر كاضي4443141511013091

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية515اعدادية ام القرى للبناتعلميزينب محمد شغيدل عبيد4444141512079055

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية عائشة للبناتعلميدعاء عباس جبار عودة4445141512074080

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي ستار موسى عنبر4446141511019121

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية599.1زيونة- ثانوية كلية بغداد علميالحسن هادي كريم هادي4447141511010012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية الصدر الثاني للبنينعلميكرار لؤي داود عليوي4448141511006014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية ام عمارة  للبناتعلميراويه محمد عوده محسن4449141512087009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية زينب للبناتعلميزهراء محمد علي صخي4450141512110064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمرتضى عبد الواحد ضاري خلف4451141511008173

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية النعيم للبناتعلمياالء محمد فاخر ثاني4452141512073002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعداية الهدى للبناتعلميهاجر خوارحم محمد صالح عبد الرحمن4453141512077092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد جواد كاظم رشيد4454141511017171
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعداية الهدى للبناتعلميرسل عبد الخالق ابراهيم حمود4455141512077032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية العقيدة للبناتعلميهمسة رياض ابراهيم محمد4456141512103065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية ام القرى للبناتعلمياريج هادي صالح صحن4457141512079003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426 شعبان المسائية للبنين15اعدادية علميطه حسام عبد علي كاظم4458141511203020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميالفينيا لؤي يلده كرومي4459141512096019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية صفية للبناتادبيزهراء محمد عليوي كنبار4460141522075077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعباس رحيم جاسم عبد4461141511008082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية النهوض للبنينعلميعلي رحيم عبعوب عرمش4462141511047120

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429.6زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحسين محمد امين صالح داود4463141511010021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية فدك  للبناتعلميبتول علي عبد الحسين عبد المحسن4464141512070014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميخالد يوسف نايف عبد الباري4465141511019078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينعلميعبد هللا عداي عبد الحسن علي4466141511035012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447 تموز للبنات14ثانوية علميزينب محمد جمعه جبر4467141512071040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الناصرة للبناتعلميمأب دريد قيس عليوي4468141512061072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية التسامح للبناتادبيمينه عمار رحمان ثابت4469141522076164

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميسلمان ياسين خضير عباس4470141511019092

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد قاسم محمد رضا4471141521019099

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية المرتضى للبنينادبيعلي اسد هللا ثامر عبد جوده4472141521051052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية المرتضى للبنينادبيمرتضى ستار عبود سلمان4473141521051084

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية المعالي للبناتادبيرواء عالء هشام عبد الحميد4474141522127023

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية النزاهة للبناتعلميسارة زاهد موسى حسين4475141512093036

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية445إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميكرار محمد فيصل عبد الرزاق4476141511019152

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499إعدادية المروج للبنينعلميهيثم فاضل عباس سلمان4477141511013121

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498إعدادية الجمهورية للبنينعلميهاني حسين خابط عبيد4478141511016247

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية زينب للبناتعلميايه حسن فالح محمد4479141512110024

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية عائشة للبناتعلميمنى سعد عباس حسين4480141512074247

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية412إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمهند عالء الدين عبد الرزاق نعمه4481141511020129

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميمصطفى ثامر سلمان حسين4482141511005103

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية دار الحكمة للبنينعلميمرتضى حسين فاضل عبد االمير4483141511026101

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميمنتظر أحمد ناصر جماغ4484141511056045

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية410إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميرافي ناهض عبد األمير خطار4485141511020041

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية412إعدادية بطل خيبر للبنينادبيحيدر حسن عباس حسون4486141521011011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673ثانوية ام عمارة  للبناتعلميزينه عباس خضير موسى4487141512087019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد جاسم محمد صالح4488141511022146
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.3ثانوية المتميزاتعلميشذى حمزة عباس طبق4489141512094097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.2ثانوية المتميزاتعلميزينه فارس هادي حسن4490141512094083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميزهراء سامح صبحي عمران4491141512085022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.7ثانوية المتميزاتعلميمينا احمد عالء جليل4492141512094141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعداية الهدى للبناتعلمينور منير عبد الصاحب حسن4493141512077090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.6ثانوية المتميزاتعلميصفا جمعه محمد جوده4494141512094106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية التسامح للبناتعلميناهدة ماجد صالح الدين توفيق4495141512076139

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية ام ايمن للبناتعلميبان كامل فرج فهد4496141512062010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلمييسرى سعد لوش علوان4497141512122011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية الرتاج للبناتعلمينوال كريم خلف رميز4498141512121017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية كلية بغداد للبناتعلمينور كاظم حنون فرج4499141512129040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية فدك  للبناتعلميزهراء حامد حنتوش حمد4500141512070042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية دار الحكمة للبنينعلميامير علي عباس عبد هللا4501141511026010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667إعدادية المروج للبنينعلميساهر هادي حسن حمادي4502141511013036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اإلعدادية النظامية للبنينعلمييحيى جمال رشك بريسم4503141511021228

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية زينب للبناتعلميهاجر منصور حسين نجم4504141512110142

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميذو الفقار عماد مناوي علي4505141511043016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية الصباح االهلية للبناتعلمياستبرق عباس حسن منصور4506141512132002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميوفاء أكرم لطيف محمد4507141512064023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية عائشة للبناتعلميسكينه عبد الرزاق صالح اغليم4508141512074192

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية التسامح للبناتعلميمريم احمد عبد الرحمن رشيد4509141512076130

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميعذراء نصار عبد شداد4510141512117050

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميبراق حسين داود مهدي4511141512064004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية ام القرى للبناتعلميمينا يحيى خليل ابراهيم4512141512079106

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.8ثانوية كلية بغداد للبناتعلمينور الهدى منتظر حسن فليح4513141512129039

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية الرتاج للبناتعلميرقيه علي قاسم عبد الحسين4514141512121004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميبارق لطيف عذاب سالم4515141511015017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي جبار ظاهر نصيف4516141511022102

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية الشمائل للبناتعلميهاله محمد عبد الكريم محمد4517141512109047

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمصطفى كاظم راجي علي4518141511015097

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الفداء للبناتعلميختام علي حسوني منسي4519141512100021

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640إعدادية بطل خيبر للبنينعلميرضا كريم حلبوص محمد4520141511011027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية النهوض للبنينعلميسجاد حسن كريم طاهر4521141511047083

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الفداء للبناتعلميرغد محمد جاسم محمد4522141512100033
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية الخليج العربي للبناتعلمينورا صالح مهدي صالح4523141512063070

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمحمد عبد الحسين شرهان جابر4524141511008162

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميحوراء خالد أحمد جعفر4525141512066010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الناصرة للبناتعلميرانيه كاظم خشن عذاب4526141512061024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية الصمود للبناتعلميساره ثائر كاظم منصور4527141512101032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية الصمود للبناتعلميامنة حسين موسى محمد4528141512101003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية االمال للبناتعلميغفران محمد سعد جابر4529141512108082

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية االسكندرونة للبناتعلميزمن عباس جعيز عكض4530141512099018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية االمال للبناتعلميبتول ياسين داخل يوسف4531141512108021

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميايه جابر محي علي4532141512117010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية سومر للبناتعلميابتهال جاسم حمزه عبد4533141512072002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية عائشة للبناتعلميحنين محمد حسين علي4534141512074069

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية فدك  للبناتعلميهيام علي صاحب حزام4535141512070099

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية الصمود للبناتعلميطيبه علي فاضل عباس4536141512101043

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية الزهورللبناتعلميامال شاكر لفته عبيد4537141512080005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميغفران صبيح بدن زغير4538141512088013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية سومر للبناتعلمينبأ حامد عيدان عباس4539141512072101

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء اكرم داود أبراهيم4540141512078052

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية السجود للبناتعلميدنيا عوده رحم سلطان4541141512065015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية السجود للبناتعلمينور الهدى محمد راضي حسين4542141512065043

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية االمال للبناتعلميزينب عباس داخل يوسف4543141512108051

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية التسامح للبناتعلميورود بهاء الدين ابراهيم عبد هللا4544141512076161

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية صفية للبناتعلميزينة حسن علي عباس4545141512075053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميهيام عامر اسد اسماعيل4546141512152009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميسحر احمد منصور حسين4547141512152002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية االمال للبناتعلميفاطمه ناصر سالم بطيخ4548141512108087

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية الشمائل للبناتعلميايه عبد االمير خزام محمد4549141512109007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتعلميزهراء باسم عليوي ناهي4550141512224031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية الخليج العربي للبناتعلميطيبه عباس ابراهيم عوده4551141512063043

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية عائشة للبناتعلميهبه هاشم احمد هاشم4552141512074284

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء فاضل محسن عناد4553141512074129

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية آمنة الصدر للبناتعلميزينب علي محيميد ثامر4554141512064012

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية زينب للبناتعلميأطياف حمد محمد كاظم4555141512110004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية السجود للبناتعلميحنين حميد باجي مجافت4556141512065007
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية االمال للبناتعلميزينب الكبرى عباس مصطفى محمد4557141512108049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية معصومة للبناتعلميرندا نزار عبد الرضا خضير4558141512113003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية دجلة للبناتعلميفاطمه جاسم محمد احمد4559141512078093

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية زينب للبناتعلميزينب حليم قاسم سيالن4560141512110068

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية عائشة للبناتعلميرسل حسين هاشم جعونه4561141512074097

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية الزهورللبناتعلميايات عادل سالم محمد4562141512080009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميميسم قيس زبيدي علي4563141512067065

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581ثانوية الصباح االهلية للبناتعلمياسراء عماد عبد الزهرة عبد هللا4564141512132004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية عائشة للبناتعلمينور حسين محمد رشم4565141512074264

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعداية الهدى للبناتعلميرنين عالء محمد حسين4566141512077035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية ام القرى للبناتعلميرسل حسين احمد عبد علي4567141512079037

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية ام القرى للبناتعلميرقيه حسين احمد عبد علي4568141512079042

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية فدك  للبناتعلميسكينه صاحب كاظم سلمان4569141512070063

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574ثانوية االسكندرونة للبناتعلميايه عباس دعير خلف4570141512099005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميزهراء علي صالح عبد المهدي4571141512117032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية االمال للبناتعلميسمر طالب احمد عبد هللا4572141512108070

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572ثانوية الصمود للبناتعلميرنا لؤي علي هادي4573141512101027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572ثانوية الفضائل للبناتعلميدعاء صادق سعيد رضا4574141512083007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد الكريم سلطان كاظم4575141511016154

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية المهج للبناتعلميمروه حسين مصخن ثجيل4576141512102052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654إعدادية الجزيرة للبنينعلميعبد هللا احمد جبار حسين4577141511018142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية عائشة للبناتعلمياالء حسن علي حسن4578141512074029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية اليقظة للبنينعلميصادق محمد محبس مطلق4579141511028056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية ايالف للبناتعلميزهراء عبد الحسين هاشم كاظم4580141512105024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد عماد عبد االله جاسم4581141511023019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعلي حسين عباس مشجل4582141511015053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية الكرامة للبناتعلميأيالف عادل سلمان حبيب4583141512111003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميموسى علي منصور فندي4584141511003044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية اليقظة للبنينعلميعلي مطير غانم خاجي4585141511028084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية عائشة للبناتعلميشهد حامد محمد جبر4586141512074201

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية ابن خلدون للبنينعلميجالل عدنان جري جباره4587141511049009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية اليقظة للبنينعلميحسين كريم خلف كيطان4588141511028042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميمصطفى حسن حمود مريود4589141511201219

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية اليقظة للبنينعلميصادق محيسن داهي دبيس4590141511028057
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الفداء للبناتعلميايه صفاء خليل اسماعيل4591141512100013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636إعدادية بطل خيبر للبنينعلميحيدر حسين نهير شعيوط4592141511011022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية قيس األنصاري للبنينعلمياثير حسين رويعن عبيد4593141511039001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية الزهورللبناتعلميرانيه ثامر عباس موسى4594141512080023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634إعدادية الجزيرة للبنينعلميمرتضى عصام كامل كريم4595141511018261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية النجاح للبنينعلميصفاء هادي حسين علي4596141511027052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية ام ايمن للبناتعلميزهراء جاسم كعيد كزار4597141512062049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية الصمود للبناتعلميمريم فاضل عباس هادي4598141512101050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.2ثانوية ذات الصواري للبناتعلمينجاه جواد عبد الكاظم محمد4599141512095096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية عائشة للبناتعلميرؤى سامي داود ريكان4600141512074088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية البشير للبنينعلميسجاد ستار عبد الحمزه كاظم4601141511036014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميهدى خالد حميد ناصر4602141512066063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية البشير للبنينعلميمقداد اسماعيل موسى عبد المهدي4603141511036042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية االسكندرونة للبناتعلميسجى هاشم فرحان صالح4604141512099030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمد خالص نافع أمين4605141511042046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميأدريس مخلص حسون حسين4606141511056006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.8ثانوية المتميزاتعلميزهراء هادي نصير مطلك4607141512094071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية اليقظة للبنينعلميحسين جبار كلف فعيل4608141511028036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601إعدادية الجمهورية للبنينعلميعباس فاضل غازي علي4609141511016124

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية اسد بغداد للبنينعلميعلي طالب محمود علي4610141511048037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561ثانوية االمال للبناتعلميرواء عبد هللا محمد داود4611141512108044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559اعدادية عائشة للبناتعلميشهد محمد كاظم مطشر4612141512074206

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية االمال للبناتعلميتهاني ماجد حميد فهد4613141512108024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554 تموز للبنات14ثانوية علميرسل صباح شرهان باقر4614141512071026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551ثانوية ذات الصواري للبناتعلميطيبه احمد نافع عارف4615141512095066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538الثانوية الشرقية للبناتعلمياثمار ثامر جاسم احمد4616141512097008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535اعدادية عائشة للبناتعلمينور الهدى ليث خليل ابراهيم4617141512074261

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534اعدادية ام القرى للبناتعلميساره عبد الحكيم نصيف جاسم4618141512079060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية اسد بغداد للبنينعلميمحمد باقر عبد الهادي شراد4619141511048049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى521اإلعدادية النظامية للبنينعلميحيان جابر حميد مجيد4620141511021071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى507اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى عماد محمود فاضل4621141511022175

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى505ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميعلي عالء عبد الحسين عنيد4622141511043028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية التسامح للبناتعلمييسرى هيثم فزاع ذياب4623141512076162

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى493إعدادية الجمهورية للبنينعلمياكرم لفته عطية خلف4624141511016038
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميسرى حسين علي بحر4625141512067034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية ام القرى للبناتعلمياسيل داود سلمان عبد الحسين4626141512079008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية دجلة للبناتعلميحوراء محمد حبيب فهد4627141512078028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى485اعداية الهدى للبناتعلميصفا حافظ عباس عمران4628141512077065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميدعاء علي سلمان رسن4629141512088010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية الشروق االهلية للبنينعلمياحمد مجيد حميد الفي4630141511052006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية ابي عبيده للبنينعلميخضر سعد عبد الكريم عباس4631141511030027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميساره صفاء كاظم ضياء4632141512123007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتعلميسجى عمر فائق عزيز4633141512224042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينعلمياحمد محمود شاكر حسن4634141511059002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى461اعداية الهدى للبناتعلميرفل عزير كريم احمد4635141512077034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلمينوار مازن عبد الكريم فليح4636141511005115

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى458إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد سلمان حسين بدر4637141511016199

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية النخبة االهلية للبناتعلميطفوف محمد علي صفر علي4638141512118014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد نبيل خضير عوده4639141511021199

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية الضحى للبناتعلميحوراء عبد خضير ذعذاع4640141512089021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية العقيدة للبناتعلميسما عبد الرحمن احمد فتاح4641141512103034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية عائشة للبناتعلميزينب محسن علي اسماعيل4642141512074156

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينعلميسجاد عصام محمود شاكر4643141511059006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية عائشة للبناتعلميبهاء علي زوير فرج4644141512074050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية التسامح للبناتعلميفاطمه عباس فاضل مهدي4645141512076115

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اإلعدادية النظامية للبنينعلميالحسين موفق مناتي فليح4646141511021030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية ام ايمن للبناتعلميزبيده محمد حسين جبر4647141512062048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية دجلة للبناتعلميايه عادل سالم نوشي4648141512078013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية ابي عبيده للبنينعلمياكرم ستار جبار حسين4649141511030007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية النزاهة للبناتعلمينور ربيع زرع هللا فرهود4650141512093072

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد رشيد مجيد فياض4651141511023011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الناصرة للبناتعلميديار مهند لطيف جاسم4652141512061022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلميمروه مناحي بريه جبر4653141512225020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اإلعدادية النظامية للبنينعلميحسين علي جميل علي4654141511021064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الصدر الثاني للبنينعلميعبد الرزاق طارق احمد محمد4655141511006010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اإلعدادية الشرقية للبنينعلميايدون اياد عبد الحمزة مذروب4656141511022029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمصطفى مهدي هاتف داود4657141511020126

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميعلي كاظم حسن زامل4658141511043029
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمد الباقر رزاق لفته كزار4659141511042043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الزوراء للبنينعلميليث عبد هللا يوسف حسن4660141511001079

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450إعدادية الجمهورية للبنينعلميحسن عباس فاضل أحمد4661141511016056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الصديق المسائية للبنينعلميليث ضياء صبر عكاب4662141511200153

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية النخبة االهلية للبناتعلميتبارك عبد الواحد علوان حمود4663141512118007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينعلميابو الحسن حاتم علي جواد4664141511035004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الناصرة للبناتعلميريام علي مهدي جمعة4665141512061031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميسارة عبد الجبار لفته طعيمة4666141512084029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448إعدادية المقدام للبنينعلميمصطفى جواد كاظم كرم4667141511017190

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميضحى فارس زهير حسين4668141512085029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الصمود للبناتعلمياية علي عطا راشد4669141512101006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميزينب محمد حسين شجاع حسين4670141512112042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448إعدادية الجزيرة للبنينعلميعبد العزيز عدنان يونس محمود4671141511018141

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اإلعدادية النظامية للبنينعلميسامر سعد داود عبد الحسن4672141511021086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية النزاهة للبناتعلميزهراء زيد عبد الحمزه خميس4673141512093023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية ام القرى للبناتعلميزهراء حمزه شالل فرج4674141512079048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية ذات الصواري للبناتعلميساره رافد كاظم محسن4675141512095050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447الثانوية الشرقية للبناتعلميمريم حيدر محمد حسن عباس4676141512097066

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية دار الحكمة للبنينعلميسجاد عالء صبر تمر4677141511026037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447إعدادية المقدام للبنينعلميعلي حسين عالوي محمد4678141511017124

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميميس عالء حرفوش سلمان4679141512123016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447 تموز للبنات14ثانوية علميايه عدنان كاظم خالوي4680141512071012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446إعدادية المقدام للبنينعلميمصطفى صالح مهدي حسين4681141511017196

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية فدك  للبناتعلميضحى عماد حمودي كريدي4682141512070069

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية دجلة للبناتعلميبسمه بشار ادور اسطيفان4683141512078015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اإلعدادية النظامية للبنينعلميالمصطفى ابراهيم حسن رشيد4684141511021032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية دار الحكمة للبنينعلميمحمد اركان خضير خميس4685141511026086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الجمهورية للبناتعلمينورس صالح عبد القادر ناجي4686141512098044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية زينب للبناتعلميغفران ثامر خلف كاطع4687141512110104

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446إعدادية ابن رشد للبنينعلمييوسف فارس عبود عباس4688141511023215

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية المهج للبناتعلميزهراء عبد القادر فنجان كريم4689141512102032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445إعدادية الجزيرة للبنينعلميمرتضى واثق رحيم كاظم4690141511018263

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية المهج للبناتعلميمالذ ضياء محمد احمد4691141512102055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعداية الهدى للبناتعلميدانيه صفاء الدين محسن خزعل4692141512077024
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445إعدادية الجمهورية للبنينعلمياسامه كريم مسلم زاير4693141511016037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميهيا دريد شاكر كاظم4694141512112093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميرغد سالم فرحان عذاب4695141512067017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميزينه تحسين علي شرهان4696141512104017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتعلميسراب علي جابر عليوي4697141512224044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميعلي حسين جبر حواس4698141511009068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الخليج العربي للبناتعلميُعال عبد المطلب عويد مزعل4699141512063044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميزهراء مزهر عبد الحسن قاسم4700141512084023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية عائشة للبناتعلميفاطمة فؤاد كريم علي4701141512074229

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميحسام قاسم عيسى عبد4702141511019049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الزوراء للبنينعلميعمر محمد طارق صالح4703141511001076

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية معصومة للبناتعلميزهراء خلف كاظم مفتن4704141512113006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية ايالف للبناتعلميرضوه مصطفى قاسم محمد4705141512105020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية زيونة المسائية للبنينعلميمصطفى سعدي فري شنيخر4706141511209074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية النجاح للبنينعلميابراهيم حامد ابراهيم عبد الكريم4707141511027002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية ابن خلدون للبنينعلميحسين مهدي زغير وهيب4708141511049013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية ابن خلدون للبنينعلميجاسم علي حلو جابر4709141511049008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443إعدادية الجمهورية للبنينعلميالند هفال انور طاهر4710141511016041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية المهج للبناتعلميمريم حسن نصيف جاسم4711141512102054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية المعالي للبناتعلميمنه هللا كريم جوحي زاير4712141512127049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية عائشة للبناتعلمينور الهدى علي مسلم انفيس4713141512074260

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443 تموز للبنات14ثانوية علميشهد محمد جاسم فرحان4714141512071051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلميعذراء ثائر عبد الكريم عبد الجليل4715141512225017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الخنساء للبناتعلمياسل مثنى عبد الرحمن صالح4716141512107006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية عائشة للبناتعلميساره قاسم هليل علوان4717141512074166

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميمنى محمد ابراهيم ناصر4718141512067063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميهيام عدنان هادي زرار4719141512066068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميفراس عباس حميد شدهان4720141511008129

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية عائشة للبناتعلميبراء محمد علوان عوده4721141512074048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية السجود للبناتعلميهيام عالء جاسب سالم4722141512065049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الفداء للبناتعلميدعاء غانم شالل فرج4723141512100023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية سومر للبناتعلميزهراء ستار باني حسين4724141512072050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية فدك  للبناتعلميشهد رعد شهاب احمد4725141512070064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميياسر حليم محسن بجاي4726141511012084
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميتقي الدين علي حسن حنون4727141511019044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية المتميزاتعلميهاجر عامر موسى جبر4728141512094154

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينعلميهمام مقدام عبد الكريم تعبان4729141511059027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية ام ايمن للبناتعلميغفران علي جان محمود كمر4730141512062085

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميكاترين رعد هرمز اسطيفان4731141512112062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد صالح مهدي حسين4732141511017177

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية ام ايمن للبناتعلميهدى ناصر حسن احمد4733141512062131

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الضحى للبناتعلميحنين علي محسن عباس4734141512089018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية طارق بن زياد للبنينعلمياحسان قيس محمد رشيد4735141511020017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية زينب للبناتعلميزينب عالء راضي عبد4736141512110071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية زينب للبناتعلميندى فاخر جبل فياض4737141512110129

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية التسامح للبناتعلميرسل صفاء الدين هاشم محمد4738141512076046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الفداء للبناتعلميزهراء رياض عدنان شويع4739141512100037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية الجزيرة للبنينعلميابراهيم علي ابراهيم محمود4740141511018004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية المروج للبنينعلميعبد االمير عادل عبد االمير ضاحي4741141511013047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميمحمد وجدي حمود سيف4742141511009102

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى613.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علمياحمد صالح حسين ناصر4743141511010005

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميزينب عبد الجواد موسى علي4744141512117033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية ابي عبيده للبنينعلميجعفر فرحان كشكول حبيب4745141511030014

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتعلميزهور كاطع ثامر خابط4746141512096007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية فدك  للبناتعلميشهد عالء عبود كاظم4747141512070065

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية حطين للبناتعلميهدير محمد عباس موسى4748141512068046

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية النزاهة للبناتعلميايام محمد رشيد ورش4749141512093007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604.4ثانوية المتميزاتعلميمينا منتظر جبرائيل يوسف4750141512094145

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604 تموز للبنات14ثانوية علميساندرا ظافر صبحي محمد4751141512071045

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميسبأ عبد الكريم حسين علوان4752141512112050

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية التسامح للبناتعلميسالي محمد سلمان محمد علي4753141512076077

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603إعدادية الجزيرة للبنينعلمياحمد فهد كاظم سلمان4754141511018026

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية حطين للبناتعلميميسره صفاء عبد مجيد4755141512068036

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية االسكندرونة للبناتعلميمنار عبد الستار جابر لعيبي4756141512099050

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اإلعدادية النظامية للبنينعلمينذير شهاب احمد محمد جواد4757141511021221

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية المهج للبناتعلميزهراء كريم عباس عجيل4758141512102033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي نور الدين احمد عبد هللا رزوقي4759141511018190

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميسيف الدين لفته غايب مدافر4760141511015030
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اإلعدادية النظامية للبنينعلمييوسف رعد عبد األمير محمد4761141511021232

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600.1زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعلي عبد الستار حسين كاظم4762141511010051

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد اسماعيل خليل ابراهيم4763141511018219

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية االسكندرونة للبناتعلميأسيا عبد الواحد داود سلمان4764141512099002

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اإلعدادية النظامية للبنينعلميسامر عبد الرحمن مطر عبد هللا4765141511021087

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الخنساء للبناتعلميمريم وليد صالح حمدان4766141512107049

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الشروق االهلية للبنينعلميمحمد نجم حميد حبيب4767141511052024

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599ثانوية ذات الصواري للبناتعلميهدى حسين زامل خلف4768141512095110

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599إعدادية الجمهورية للبنينعلميطه عماد ابراهيم مطر4769141511016116

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597.5ثانوية المتميزاتعلميالزهراء هاشم شاكر جهاد4770141512094014

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597.2ثانوية كلية بغداد للبناتعلميهديل مثنى عدنان صبري4771141512129044

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية المهج للبناتعلميمروه كريم علي حسين4772141512102053

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية عائشة للبناتعلميايات محمد الزم مطر4773141512074011

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعداية الهدى للبناتعلميديمه سمير مهدي صالح4774141512077026

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية النزاهة للبناتعلميآمنيه احمد وهيب كاظم4775141512093001

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596.3ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد عقيل عبد الصاحب عباس4776141511007103

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعداية الهدى للبناتعلميرويدة رياض حرز عويز4777141512077036

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد جاسم احمد جاسم4778141511021176

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية النجاح للبنينعلميعلي محمد مخيف عاجل4779141511027080

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595إعدادية المروج للبنينعلمياحمد عالء نصيف جاسم4780141511013011

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد سعد عبد هللا حسب4781141511007007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية النهوض للبنينعلميعز الدين احمد غافل بوري4782141511047111

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمحمد قاسم زغير مسلم4783141511011062

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمحمد حمدي عبد الساده فارس4784141511030060

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية ام القرى للبناتعلميطيبه مجيد كاظم داود4785141512079086

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي اسماعيل خليل ابراهيم4786141511018154

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميياسر حسين علي عواد4787141511039072

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميحسين علي قاسم شلهاوي4788141511056014

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية النعيم للبناتعلميميسم سعد هادي عنوان4789141512073021

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميابراهيم خليل حاتم رضا4790141511005002

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الخليج العربي للبناتعلميلمى طالب عبد الساده عبد4791141512063056

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية الهدف األهلية للبنينعلميعبد هللا عماد صالح عبد الرزاق4792141511044012

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589إعدادية ابن رشد للبنينعلميمصطفى علي عبد الحسين عبد الصاحب4793141511023179

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميرضا محمد جعفر صادق4794141511034022
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589إعدادية الجمهورية للبنينعلميكرم عالء حسين نوري4795141511016182

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588.9ثانوية كلية بغداد للبناتعلميريا نبيل عيسى جعفر4796141512129012

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلمياسراء ماجد كاظم محمد4797141512085003

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588زيونة- ثانوية كلية بغداد علميمحمد جمال سعيد عبد االمير4798141511010059

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمصطفى مطشر زبالة ناصر4799141511011072

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية ايالف للبناتعلميرسل كاظم زهراو ساهي4800141512105019

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية زينب للبناتعلميحوراء وسام حاتم هاشم4801141512110035

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميمحمد عامر يونس رشيد4802141511005091

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمينهى جاسم محمد سريح4803141512067068

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلمينادين االن طاهر عبدهللا4804141512112084

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية المهج للبناتعلميزهراء حميد سلمان علي4805141512102030

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية التسامح للبناتعلميايه عامر صالح مهدي4806141512076016

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى626اإلعدادية النظامية للبنينعلميرشدي نائل عبود حسين4807141511021080

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية صفية للبناتعلميهاله عبد الرزاق فرحان عجيل4808141512075099

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية المتميزين للبنينعلميريفان حميد روئيل صادق4809141511007045

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية االبتهال للبناتعلميسجى محمد جوده شداد4810141512069040

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء فالح عبد باقر4811141512078060

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية عائشة للبناتعلميمريم قاسم حسن حمادي4812141512074243

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية التسامح للبناتعلميغفران عباس فاضل موازي4813141512076103

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية الصمود للبناتعلميسفانه احمد عبد الهادي محمود4814141512101038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية العقيدة للبناتعلميسارة حسن خشان خمام4815141512103027

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية المعالي للبناتعلميزهراء معن خضير عباس4816141512127025

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميمريم هادي جبار هادي4817141512112076

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميمروه عبد الستار ناصر حسون4818141512067058

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميشهد عزيز صالح سلمان4819141512066039

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية كلية بغداد للبناتعلميالرا زياد صالح سلمان4820141512129031

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية دجلة للبناتعلميأباء ثائر عباس هاشم4821141512078001

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية النهوض للبنينعلميعلي عزيز حسين عليوي4822141511047132

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611.4ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد اياد عذاب حبيب4823141511007004

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611إعدادية ابن رشد للبنينعلميمهدي جبار حمزه طالل4824141511023192

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611إعدادية الجزيرة للبنينعلميمحمد عادل علي محمد4825141511018232

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية اليقظة للبنينعلميمنتظر وادي وحيد معيجل4826141511028121

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية الضحى للبناتعلميزينب عادل نعمه عباس4827141512089030

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الناصرة للبناتعلميهدى حسن هادي جواد4828141512061098

196 من 142صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية زينب العصر االهلية للبناتعلميمريم بشير عادل بليبل4829141512123012

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية اسد بغداد للبنينعلميعباس حسن عبد سلمان4830141511048029

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية النجاح للبنينعلمياحمد مثنى عواد محمود4831141511027013

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية المتميزاتعلميدانيه عماد علي عمران4832141512094038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميزينب عبود صيهود سلمان4833141512091016

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية ام ايمن للبناتعلميسجى علي عبد الخضر حسين4834141512062067

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608.1ثانوية المتميزاتعلميمروه ضياء الدين مصطفى رستم4835141512094134

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية النجاح للبنينعلميمهند منير يعقوب يوسف4836141511027115

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية سومر للبناتعلميميادة وادي مسير عاريه4837141512072099

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607إعدادية الجمهورية للبنينعلمييوسف كريم جثير محمد4838141511016266

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اإلعدادية النظامية للبنينعلميحيدر وهاب عبد الرزاق عباس4839141511021076

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية االمال للبناتعلميهبه سلمان كاطع عبيد4840141512108111

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية ام ايمن للبناتعلميمريم صفاء كاظم عبد الساده4841141512062096

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية النزاهة للبناتعلمينبأ محمد عبد مرماص4842141512093066

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى عالء محمد رشيد4843141511007118

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية سومر للبناتعلميشهد هاتف رشيد بريج4844141512072072

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد سليم كطوف عبد4845141511021187

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى658.7ثانوية الحكمة االهلية للبناتعلميسما كاظم مسير ياسين4846141512084030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية زينب للبناتعلمينهى عبد وحيد جبر4847141512110133

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى611إعدادية الجمهورية للبنينعلميمصطفى كريم مكطاع زمام4848141511016235

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى600.6زيونة- ثانوية كلية بغداد علميعبد العزيز محمد نظام الدين محمد4849141511010041

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى599ثانوية الزوراء للبنينعلميعمار يوسف عبد الحسن خميس4850141511001075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى585إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمهند فالح عبود عناد4851141511015101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى584.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمصطفى صباح هاشم علي4852141511007116

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى581إعدادية المقدام للبنينعلميحيدر علي شعيبث سفيح4853141511017073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563الثانوية الشرقية للبناتعلميزهراء عدي محمد تقي كاظم4854141512097034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي قاسم علي عباس4855141511019131

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى562ثانوية الضفاف للبناتعلميزهراء علي حسن سعيد4856141512090028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560.5اعدادية الكرامة للبناتعلميحنين عباس مهدي عباس4857141512111016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560ثانوية حطين للبناتعلميسجى علي حسين طارش4858141512068023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557ثانوية الجمهورية للبناتعلميسجى جاسم محمد مرهج4859141512098031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى556ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميسجاد طارق ساهم حسين4860141511005048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى553.8ثانوية المتميزاتعلميآمنه خليل هادي كاظم4861141512094002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى552ثانوية االمال للبناتعلميزينب كريم ياسر حسين4862141512108053
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى551إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميحسن قحطان جاسم ميوي4863141511020031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى551ثانوية الصمود للبناتعلميايه جمال نصر فيصل4864141512101008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى546.4ثانوية المتميزين للبنينعلميسجاد عباس حسن عبد الهادي4865141511007053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى546ثانوية الزهورللبناتعلمينور كاظم رحمه جوده4866141512080077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية التسامح للبناتعلمينور طالب اكبر حسين4867141512076150

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى542إعدادية المقدام للبنينعلميعلي ماجد علي محسن4868141511017141

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى539ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميايه ضياء علي حسين4869141512117013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميناديه هيثم خضر علوان4870141512067066

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى533ثانوية الصمود للبناتعلميتقى محمد حمود جافل4871141512101013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532اعدادية التسامح للبناتعلميرفل اسعد نظير احمد4872141512076054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532ثانوية الشروق االهلية للبنينعلميالحارث حامد بارود كمر4873141511052009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى530اعدادية المهج للبناتعلميايه نصيف جاسم علي4874141512102011

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعبد الرحمن حسين علي محمد4875141511015040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميبالل ماجد سعيد علي4876141511005021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميفاطمة الزهراء كاظم شابث عطيوي4877141512117056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميمينا يوسف مزعل علوان4878141512085038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى526ثانوية الضفاف للبناتعلميايناس رحيم خضير مطلك4879141512090013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميزهراء ابراهيم نجيب طاهر4880141512117028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524.8زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحارث طالب ابراهيم رديف4881141511010015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524إعدادية الجزيرة للبنينعلمياحمد حسين عبد علي صافي4882141511018012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينعلميمحمد عبد الكريم جمعه خليل4883141511059019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية المهج للبناتعلميضحى فتحي زين العابدين محمود4884141512102042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية زينب للبناتعلميآيه كامل شكر محمود4885141512110009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية عائشة للبناتعلمياستبرق احمد فخري رشيد4886141512074024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميهبه أحمد كتاب حسن4887141512066061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519ثانوية ام عمارة  للبناتعلميابتهال صالح محمود حميد4888141512087002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى517ثانوية العقيدة للبناتعلمينورهان قاسم ساهي جعفر4889141512103061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميايسر مكي خزعل رشيد4890141512085009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513ثانوية الزوراء للبنينعلميعبد هللا احمد كريم حمود4891141511001058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512إعدادية الجمهورية للبنينعلميعامر قيس محمد خضير4892141511016118

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511ثانوية ام ايمن للبناتعلميزينب كريم علي حزام4893141512062058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمنتظر حيدر كاظم عبد الحسن4894141511011074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510ثانوية دجلة للبناتعلميفضيله جاسم محمد حسن4895141512078096

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509ثانوية الزهورللبناتعلميحوراء محمد شوين شالكه4896141512080016
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية صفية للبناتعلمينبأ محسن فرج كاظم4897141512075086

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية الناصرة للبناتعلميداليا علي ابراهيم حمود4898141512061018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميعذراء عالء حسين عبد4899141512117049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية االمال للبناتعلميدعاء فالح ضميد حيدر4900141512108037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميايه سالم خلف كريم4901141512088009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507 تموز للبنات14ثانوية علمياسراء خالد تعبان فهد4902141512071005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.4زيونة- ثانوية كلية بغداد علميحمدي اثير سلمان توفيق4903141511010022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية اليقظة للبنينعلميحبيب غازي زويد خليف4904141511028025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506الثانوية الشرقية للبناتعلميصفا آياد قحطان وحيد4905141512097054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506 تموز للبنات14ثانوية علميفدك حسن ولي علي4906141512071062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية صفية للبناتعلميمروه ستار جبار علوان4907141512075074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية النجاح للبنينعلميعلي موفق علي صباح4908141511027082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلمينور االيمان محمد عبيد حسون4909141512066054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية الخنساء للبناتعلميسارة سعد نايف جبار4910141512107033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503إعدادية المقدام للبنينعلميكاظم غسان كاظم غازي4911141511017156

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية اسد بغداد للبنينعلميماهر جبار علي حسين4912141511048045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية دجلة للبناتعلميطيبه رشيد الزم راضي4913141512078086

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميدانيه علي لطيف علي4914141512112019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الفداء للبناتعلميعبير نبيل بردان عطيه4915141512100106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499 تموز للبنات14ثانوية علميزهراء عبد الرزاق حميد صالح4916141512071032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية االمال للبناتعلميأسماء ناصر ثجيل عليوي4917141512108002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية االمال للبناتعلميأثمار رحم هداد عبد4918141512108001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية الزهورللبناتعلميطيبه جاسم محمد راضي4919141512080054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية زينب للبناتعلميزهراء فاضل حسين حميدي4920141512110058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية الزوراء للبنينعلميسيف محمد حميد جوده4921141511001052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية االمال للبناتعلميآالء خلف شغيت عيدان4922141512108003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية ام ايمن للبناتعلميمريم ماجد كاظم مطر4923141512062101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعبد هللا حامد عبد هللا علي4924141511015042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494إعدادية ابن رشد للبنينعلميحسين احمد خورشيد رشيد4925141511023048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الناصرة للبناتعلميأيه كريم جاسم كاظم4926141512061004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية الصمود للبناتعلميمها فائز حامد حمزة4927141512101055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الفداء للبناتعلميفاطمه علي عبد ابو كذيله4928141512100072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية الضحى للبناتعلميجوان خليل رمضان فتاح4929141512089014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية زينب للبناتعلميزهراء عادل فؤاد غاجي4930141512110057
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية زينب للبناتعلميرشا فاضل كريم دليل4931141512110048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية االمال للبناتعلميفيحاء كريم كاظم عبد هللا4932141512108089

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية النزاهة للبناتعلميطيبه زهير كريم مجبل4933141512093052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية ام القرى للبناتعلميضحى جبر حاتم علوان4934141512079080

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية سومر للبناتعلميهبه صالح عبد الحسن حيدر4935141512072118

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الخليج العربي للبناتعلميأديان عبد الرحمن راضي صيهود4936141512063001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميمريم عبد االمير جوحي حسين4937141512112072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميآالء عباس ابراهيم سلمان4938141512066003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد جاسم مهدي محمد4939141511023007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد قاسم جابر بدح4940141511016210

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490إعدادية المقدام للبنينعلميعلي فراس عباس عبد4941141511017138

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية دجلة للبناتعلمينوهارا ايزريا وردا بنيامين4942141512078146

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسين علي محسن حسين4943141511026022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية النزاهة للبناتعلميصابرين محسن جبر ضاحي4944141512093047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490 تموز للبنات14ثانوية علميفاطمه مؤيد حسين لفته4945141512071061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية ام ايمن للبناتعلميرقيه حيدر كاظم ناصر4946141512062038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الصادقات للبناتعلميطيبه شهاب احمد محمد4947141512126010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية بغداد المسائية للبنينعلميعمار هشام علي راضي4948141511208107

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميمصطفى حسن جابر علي4949141511039067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية الشمائل للبناتعلمياسراء حسين علي حميد4950141512109001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الكرامة للبناتعلميموج صبيح عليوي وحيد4951141512111066

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الكرامة للبناتعلميبلسم مالك محمد صكب4952141512111014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الفداء للبناتعلميغفران مهدي سلمان صالح4953141512100070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اإلعدادية النظامية للبنينعلمياحمد زهير نصيف عبد االمير4954141511021012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية صفية للبناتعلميشهد حامد حاتم جواد4955141512075060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الناصرة للبناتعلميرسل باسم برهان وضاح4956141512061025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية االمال للبناتعلميسجى عبد الباقي عبد الكريم ورد4957141512108062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية السجود للبناتعلميدعاء عائد حامد عزيز4958141512065012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية الناصرة للبناتعلميمريم عبدالحافظ نصيف جاسم4959141512061073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية زينب للبناتعلميشهالء حسين عليوي كاظم4960141512110099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية النزاهة للبناتعلميأيه خليل جواد كاظم4961141512093002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميتقى حيدر عبد الرضا كاظم4962141512085014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية دار الحكمة للبنينعلميسرور ماجد عباس مطلب4963141511026041

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلمينور عماد موسى جبارة4964141512066058
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميحسين رسمي صوكر علي4965141511008038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية النهوض للبنينعلميعلي راضي تالي راضي4966141511047119

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية الضفاف للبناتعلمياسراء عبد هللا الفي حسن4967141512090004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية معصومة للبناتعلميلجين علي جبار موسى4968141512113010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية التسامح للبناتعلميغفران محمد قاسم ابهير4969141512076106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميباسم عامر منعم محسن4970141511019042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485إعدادية المقدام للبنينعلميسجاد علي هاشم جعونه4971141511017094

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اإلعدادية النظامية للبنينعلمييوسف حسين عبد الجبار محمد4972141511021230

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميحيدر انور عبد الرضا عبد هللا4973141511005036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية الصمود للبناتعلميهمسه هيثم عبد الحسين عويد4974141512101067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية فدك  للبناتعلميرويده ضياء حسين حمد4975141512070037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484إعدادية المروج للبنينعلميكامل عادل كامل حبيب4976141511013076

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميصبا عادل عمران خضير4977141512067045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميداليا علي حميد هدرس4978141512114006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483إعدادية بطل خيبر للبنينعلميعبد الهادي اصف كاظم طاهر4979141511011039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية اليقظة للبنينعلميموسى صالح لطيف عبد4980141511028126

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية الجمهورية للبناتعلميآيه ليث مجيد محسن4981141512098003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية معصومة للبناتعلميفاطمة حميد عودة محسن4982141512113009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية الناصرة للبناتعلميغفران جبار عبيد عباس4983141512061064

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميسعد سيروان نور الدين محي الدين4984141511009050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482إعدادية المروج للبنينعلميمروان عماد جدوع حسين4985141511013101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية ذات الصواري للبناتعلميثريا عامر عبد الحسين بشير4986141512095019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482إعدادية ابن رشد للبنينعلميامير صادق عبد االمير صادق4987141511023031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية االمال للبناتعلميمنال تركي شليش شناوه4988141512108095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية بغداد المسائية للبنينعلميصادق غدير كمر عباس4989141511208069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية النورين للبنينعلميمحمود كريم خلف حمد4990141511004026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481إعدادية الجمهورية للبنينعلميسجاد الدين وليد غني ناصر4991141511016098

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية التسامح للبناتعلمينور حميد جوده عكموش4992141512076147

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية الزوراء للبنينعلميطه وليد حميد محمد4993141511001054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي نزار ابراهيم خليل4994141511021145

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية سومر للبناتعلميقبس ماجد عبد عون أحمد4995141512072091

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية اليقظة للبنينعلميمرتضى نصار جابر ثبيت4996141511028113

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية التاخي للبناتعلميسجى عبد االمير جاسم كاظم4997141512081022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية ام القرى للبناتعلميزهراء علي فرعون علوان4998141512079050

196 من 147صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميفاطمة علوان خريجة دهام4999141512088015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية الضفاف للبناتعلميرغد رياض غزاي جاسم5000141512090024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية العقيدة للبناتعلميايه لبيد حامد جعفر5001141512103006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية فدك  للبناتعلميساره عبد االمير مزعل هادي5002141512070054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية البشير للبنينعلميعلي فاضل نصار حسن5003141511036025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477الثانوية الشرقية للبناتعلمينور الهدى محمد هادي احمد5004141512097077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميمحمد عبد الرسول بدن سلطان5005141511003039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.2ثانوية المتميزين للبنينعلميمشرق سعد عبد هللا حسب5006141511007111

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية ابي عبيده للبنينعلميحسين قاسم رسن حمود5007141511030020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية النهوض للبنينعلميعمار عباس موال وشاح5008141511047141

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية االخالق الحميدة للبناتعلميوفاء عبد حسين كاظم5009141512122010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية االبتهال للبناتعلميشهد جعفر جاسم رضا5010141512069042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الناصرة للبناتعلمينرجس حيدر حسين عذافه5011141512061085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد خالد عتيق علي5012141511022149

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميناديه متعب علي دعيج5013141512066053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية السجود للبناتعلميسميه عائد حامد عزيز5014141512065028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميسجى خالد رمضان حسين5015141512114026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلمياحمد فاخر فرحان غالم5016141511009012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473إعدادية ابن رشد للبنينعلميمحمد حامد رشيد عطية5017141511023152

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلمييوسف محمود غازي خلف5018141511056049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473إعدادية المروج للبنينعلميايوب حسن علي مراد علي5019141511013024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميكرار كاظم لفته جابر5020141511034048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472إعدادية ابن رشد للبنينعلمينور الدين عماد حسين عبود5021141511023200

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472إعدادية الجزيرة للبنينعلميذو الفقار ستار خلف زاير5022141511018094

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية زينب للبناتعلميمروه احمد محسن ساجر5023141512110118

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية المهج للبناتعلميهاجر ناجي انبيت مدهوش5024141512102062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية االمال للبناتعلميهبه فليح عبد الحسن خليف5025141512108112

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية االبتهال للبناتعلميافراح مصطفى محمد خلف5026141512069006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية فدك  للبناتعلميهبه حسين ناهي عبود5027141512070095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية اليقظة للبنينعلميمهند شاكر محمود عبد الحسن5028141511028123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية دجلة للبناتعلميسمر جمال عبد الحسن عبد عمار5029141512078079

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعداية الهدى للبناتعلميريام عامر جليل مرزه5030141512077037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية زينب للبناتعلميفاطمه فالح حسن عبود5031141512110113

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية زينب للبناتعلميمريم محمد حسن شاهين5032141512110123
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470زيونة- ثانوية كلية بغداد علميصادق صباح مهدي صادق5033141511010037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469 تموز للبنات14ثانوية علميحوراء لطيف تاجر جفيت5034141512071022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى مثنى رشيد حميد5035141511022178

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية سومر للبناتعلميحوراء حسين عباس حسين5036141512072026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية عائشة للبناتعلميايفان علي صالح عاجل5037141512074040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمحمد عبود حسن الزم5038141511008163

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميمحمد عدنان زيدان حسون5039141511009095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.8الثانوية الشرقية للمتميزينعلميستيفان يوسف منير يوسف5040141511046012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية ام ايمن للبناتعلميتقوى عمران محمد عزيز5041141512062015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية العقيدة للبناتعلميصباح عبد الكريم محمد علي5042141512103037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية االسكندرونة للبناتعلميضحى علي حسين عاصي5043141512099036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الفداء للبناتعلميمريم محمد غريب غالم5044141512100080

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية عائشة للبناتعلميفاطمة غانم عناد جبر5045141512074228

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية ام ايمن للبناتعلميحنين ستار جبار عداي5046141512062018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الناصرة للبناتعلميدعاء عاشور خزام علي5047141512061020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية عائشة للبناتعلميهدى عبد الحميد طاهر هاشم5048141512074285

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميحيدر علي مهدي حسين5049141511152007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية التسامح للبناتعلمينبأ حاتم جبار ولي5050141512076140

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467إعدادية الجزيرة للبنينعلميمنتظر عيدان قاسم مرهج5051141511018282

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية ذات الصواري للبناتعلميلمى فريد فليح حسن5052141512095082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467إعدادية الجمهورية للبنينعلميفادي رياض بهنام يوسف5053141511016174

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميزيد غانم محمد حسين5054141511015026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعبد الزهره كاظم مجيد عبود5055141511049031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميمحمد عبد جبر سعد5056141511015085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية ام القرى للبناتعلميبيداء شهيد شارع عويز5057141512079020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية الهدف األهلية للبنينعلميميثم كريم حسين علي5058141511044023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية صفية للبناتعلميحنين مهدي صدام دعيم5059141512075023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميعلي حسين رشيد حسون5060141511003018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميمحمد ناصر خليل عباس5061141511043043

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466إعدادية المروج للبنينعلمياوس كامل عبد الحسين عالوي5062141511013021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية عائشة للبناتعلميزهراء عبدالزهره غالي قاسم5063141512074125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية الصمود للبناتعلميرؤى عبد الكريم قاسم شايع5064141512101020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية صفية للبناتعلميميسون خضير عبد علي5065141512075084

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الفداء للبناتعلمياميمه عباس منكاش بداي5066141512100006
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميحيدر أياد خميس متعب5067141511056015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلمينور فيصل عباس عليوي5068141512066059

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميأحمد عبد الوهاب أحمد داود5069141511042005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية ام القرى للبناتعلمياسراء قيس عبد علي5070141512079005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464للبنين (ع)ثانوية النبي يحيى علميمنير عودة سلوم جاسم5071141511057015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميحنان هادي اسماعيل عيدان5072141512066009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعالء صبري بريج مسير5073141511012049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية العقيدة للبناتعلميحنين جاسم محمد سماري5074141512103012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية المعالي للبناتعلميحوراء سامي سلمان ناصر5075141512127016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الناصرة للبناتعلميفاطمة علي محمد صكب5076141512061069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية ابي عبيده للبنينعلميسجاد محمد راضي حسن5077141511030030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية النهوض للبنينعلميعبد هللا مناف هاشم علي5078141511047110

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اإلعدادية الشرقية للبنينعلميوائل حميد جبر كاظم5079141511022197

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية عائشة للبناتعلميتبارك حسين هاني مجيسر5080141512074053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميمهند نمير فخري محمد5081141511056047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462إعدادية بطل خيبر للبنينعلمياحمد حسين جار هللا علي5082141511011002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد الهادي احمد خليل عزاوي5083141511027092

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية الصمود للبناتعلميمريم محمد عيدان كيطان5084141512101052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعداية الهدى للبناتعلمياية راغب جليل حميد5085141512077008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميبشير فاضل عبد رسن5086141511020024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية عائشة للبناتعلميهدير فاضل يوسف صالح5087141512074286

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية سومر للبناتعلميشهد هاني محمد ياسين5088141512072073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميفرح حسنين ماجد مصطاف5089141512104026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية المعالي للبناتعلميشهد كامل راضي حسن5090141512127033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اإلعدادية الشرقية للبنينعلمياحمد صادق جعفر جاسم5091141511022008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعلي نبيل اسماعيل ابراهيم5092141511022125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية سومر للبناتعلميزهراء اثير حسين جودي5093141512072046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية التسامح للبناتعلميغفران محمد مرزه عبد المجيد5094141512076107

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميعالء حسين حسن عبد الحمزة5095141511039035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية قيس األنصاري للبنينعلمياحمد ناصر حسين كاظم5096141511039004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.3ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين جمال امين منشد5097141511007034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية التاخي للبناتعلميمها صباح كاظم سماري5098141512081029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية السجود للبناتعلميهدير محمود شاكر عماش5099141512065047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية الهمسات االهلية للبنينعلميمصطفى كريم عوده خضير5100141511055007
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميحسين فالح مجالي خضر5101141511008047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية النهوض للبنينعلميمصطفى علي كنفذ خليفة5102141511047185

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعلي حسين فاضل كاظم5103141511026065

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية المهج للبناتعلمينورس صادق خلف علوان5104141512102061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميلبيد فاضل محمود كاظم5105141511019156

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي صالح عبد ساجت5106141511018169

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية االبتهال للبناتعلميرحاب جليل مهدي منيف5107141512069020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية دجلة للبناتعلميآمين نهاد عبد الرضا علوان5108141512078004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية المسرة االهلية للبناتعلميميس ضرغام جاسم عويد5109141512091034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميوفاء عزيز حامد مجيد5110141512067071

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457إعدادية المقدام للبنينعلميحيدر ثامر جاسم حسين5111141511017070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية الزهورللبناتعلميمريم عبد المحسن خضير عباس5112141512080064

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد قاسم فرث ناصر5113141511028010

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية ام عمارة  للبناتعلميمروة غالب اسماعيل حسن5114141512087029

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492إعدادية بطل خيبر للبنينعلميعمران موسى عمران عيسى5115141511011046

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية اليقظة للبنينعلميزين العابدين عالوي عطيه جاسم5116141511028050

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435الثانوية الشرقية للبناتعلميأيات احمد جابر ابراهيم5117141512097005

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي باسل خضر مصطفى5118141511018156

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432 شعبان المسائية للبنين15اعدادية علميعمر فاروق محمد مكي عباس بالل5119141511203031

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اإلعدادية النظامية للبنينعلميعبد هللا احمد نكتل محمد5120141511021108

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية الجمهورية للبنينعلميالزبير رائد حميد أحمد5121141511016040

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الصديق المسائية للبنينعلميعكاب فياض محمد رخت5122141511200105

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى387إعدادية ابن رشد للبنينعلميعمر رعد اكرم رعيد5123141511023132

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى381إعدادية ابن رشد للبنينعلميعقيل محمد حربي عبد الساده5124141511023101

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميابراهيم محمد ابراهيم أحمد5125141511042011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية العقيدة للبناتعلميرانية صالح مهدي حسن5126141512103016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية صفية للبناتعلمينرجس حمود عكله طوكان5127141512075087

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميصالح تاج السر محمد الشيخ شريف5128141511012040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميمحمد قاسم والي عبد5129141511039062

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية النهوض للبنينعلميمحمد رحيم خلف عكلة5130141511047155

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية فدك  للبناتعلمياسراء عبد الكاظم جبر عودة5131141512070005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعبد الستار نوفل عبد الستار رشيد5132141511042028

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الشمائل للبناتعلميرويده ابراهيم حسين صياح5133141512109023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433إعدادية الجزيرة للبنينعلميمرتضى غضبان علوان فرحان5134141511018262
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية التسامح للبناتعلميزينه جمال غنام نصيف5135141512076074

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميعلي كاظم محمد محمود5136141511009079

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432إعدادية المقدام للبنينعلميحيدر احمد ابراهيم عاشور5137141511017067

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432إعدادية ابن رشد للبنينعلميكرار طارق حسين محمد5138141511023139

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية ذات الصواري للبناتعلميساره عامر عبد الحسين بشير5139141512095051

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الضفاف للبناتعلميغفران عدنان خلف فتحي5140141512090041

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميعبد العزيز هشام محمود عبد اللطيف5141141511009059

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر صالح ابراهيم جلوب5142141511047067

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية النجاح للبنينعلميمصطفى ناظم شاكر حسن5143141511027112

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اإلعدادية النظامية للبنينعلميحيدر جواد كاظم علي5144141511021073

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية المقدام للبنينعلمييوسف محمد كاظم كاطع5145141511017230

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية الجزيرة للبنينعلميالحسن غالي عبد علي مزبان5146141511018037

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ام ايمن للبناتعلميرحمه قيس خلف حمادي5147141512062034

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اإلعدادية الشرقية للبنينعلميامير عماد عبد االمير حسن5148141511022024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420إعدادية المقدام للبنينعلميمصطفى محمد حسين كاظم5149141511017205

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ام القرى للبناتعلميمها نعمه صالح علي5150141512079103

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اإلعدادية النظامية للبنينعلميمهند نشأت صادق عباس5151141511021219

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميزياد فاضل محمد مبارك5152141511042023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ام ايمن للبناتعلميميس عادل شنون قاسم5153141512062108

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اإلعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى حسن طالب فليح5154141511022169

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميمحمد علي عبد اللطيف عبد الكريم5155141511043041

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الزوراء للبنينعلميسيف ليث سعدي حسين5156141511001051

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410إعدادية الجمهورية للبنينعلميخطاب حاتم عبد الواحد شبيب5157141511016086

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اليقظة للبنينعلمياحمد محسن عبيد وداعه5158141511028011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمصطفى بهاء حسين علي5159141511042054

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميمينا بهاء حسين علي5160141512114040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية النظامية للبنينعلميعبد الودود وليد علي محمود5161141511002029

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية النجاح للبنينعلمياحمد ايمن كامل محمد5162141511027003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الهمسات االهلية للبنينعلمييوسف سعد عدنان عبد الكريم5163141511055010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميمحمد صبيح شديد حسين5164141511050040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلميهبه حسن علي فرج5165141512225028

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى387اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعمر مهدي صالح هادي5166141511022131

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية اليقظة للبنينعلميكرار مظفر فارس شطب5167141511028096

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى365إعدادية ابن رشد للبنينعلميمحمد سلمان عيسى علوان5168141511023157
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الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445إعدادية الجزيرة للبنينعلميسجاد حسين علي حسين5169141511018112

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميجعفر حسين جالي فرحان5170141511015020

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الفضائل للبناتعلميسجى كريم كاظم دنيان5171141512083011

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية االمال للبناتعلميايمان مزهر عطور صكر5172141512108020

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية محمد باقر العلوم للبنينعلميعلي كريم عطيه دخيل5173141511050030

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437إعدادية بطل خيبر للبنينعلمياحمد مطشر زباله ناصر5174141511011005

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلمياسراء عبد الكريم حسون حسين5175141512152001

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الخليج العربي للبناتعلمينورهان عباس جاسم محمد5176141512063072

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الناصرة للبناتعلمينور محمد صالح عويد5177141512061093

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435إعدادية المروج للبنينعلميغيث مهدي فالح حسن5178141511013073

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميكاترين سمير كوريل اشو5179141512112063

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الجمهورية للبناتعلميشهد حسين غالم شاه ولي5180141512098035

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الجمهورية للبنينعلميذو الفقار كاظم حميد جبر5181141511016089

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية صنعاء للبنينعلميأحمد جودت كاظم أحمد5182141511025002

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفرح للبناتعلميزهراء جاسم عيدي شرشاح5183141512125017

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اإلعدادية الشرقية للبنينعلميايمن محمد صالح عبد علي محمد صالح5184141511022031

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427إعدادية المقدام للبنينعلميمحمد االمين عادل خلف مطر5185141511017167

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية النهوض للبنينعلميسجاد عبد العباس سكران سلمان5186141511047088

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمحمد ليث عبد المجيد سبع5187141511020111

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ايالف للبناتعلميتاره باسم شمه علي5188141512105010

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية االمال للبناتعلميدنيا مهدي كاظم عبود5189141512108039

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية سيد الشهداء للبنينعلمييوسف سعد عبد كنعان5190141511008198

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اإلعدادية النظامية للبنينعلميسجاد علي جاسم محمد5191141511021088

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية النورين للبنينعلميمهند ادهام سعدي جاسم5192141511004030

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمحمد حبيب هادي حسن5193141511034054

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعلي سالم عناد مزعل5194141511008106

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440إعدادية الجزيرة للبنينعلميحسين قاصد شمخي حسن5195141511018074

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438 شعبان المسائية للبنين15اعدادية علميحسن برهان الدين احمد توفيق مصطفى5196141511203011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميسجاد احمد عباس نعيمة5197141511019084

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية النزاهة للبناتعلميرند محمد صبار غالي5198141512093021

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميمصطفى نجم عبد احمود5199141511039069

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميمروه علي محمود عبد5200141512067059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية عائشة للبناتعلميأنعام كريم محيميد هورة5201141512074007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية دار الحكمة للبنينعلميعقيل صالح صبري حسن5202141511026059
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية دجلة للبناتعلميثمرات مهدي حسين ضايع5203141512078019

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الناصرة للبناتعلميفاطمة علي عبد الباقي سلمان5204141512061068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلمياحمد سالم حيدر حسين5205141511015005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435إعدادية ابن رشد للبنينعلميحسين سعد لعيبي مكي5206141511023051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الفداء للبناتعلميسجوده مالك عطيه فتاح5207141512100051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية عائشة للبناتعلمياسراء حسين نعمه سلطان5208141512074025

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية البشير للبنينعلميمصطفى طه رحيم خلف5209141511036038

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ام القرى للبناتعلميحنين حازم رشيد منهل5210141512079024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميحسين علي حسوني صادق5211141511009034

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية المهند المسائية للبنينعلميحسن جاسم محمد صالح علي5212141511211007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية قيس األنصاري للبنينعلمياحمد باسم محمد وايد5213141511039002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتعلميفاطمة علي كشكول حمزة5214141512224054

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية زينب للبناتعلميرؤى هيثم عبد الرضا كاظم5215141512110043

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية ام ايمن للبناتعلميتبارك مهدي ساجت حمد5216141512062013

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميالمأمون سنان صباح احمد5217141511043006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميزبيده وليد خالد ناجي5218141512104014

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي جواد كاظم سعود5219141511012052

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية فدك  للبناتعلميزينب نجم عبيد عواد5220141512070051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميموج جمال محمود محمد5221141512085037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الفضائل للبناتعلمينور كاظم حسن نعمه5222141512083018

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اإلعدادية النظامية للبنينعلميكرستيان قيس دانيال اسحاق5223141511021164

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى عامر حسان حسين5224141511021215

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية ذات الصواري للبناتعلميزينب يوسف علي مبركه5225141512095044

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425إعدادية بطل خيبر للبنينعلميمصطفى باسم محسن معيوف5226141511011070

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية التسامح للبناتعلميعلياء كريم حسون حمادي5227141512076101

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي اسعد ناظم جعفر5228141511016138

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية النجاح للبنينعلميحيدر خالد كريم صاحب5229141511027037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعداي علي عداي جبر5230141511012047

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية بطل خيبر للبنينعلميأبراهيم احمد يونس داود5231141511011001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االسكندرونة للبناتعلميزهراء علي مالك جهادي5232141512099022

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميعبد هللا موسى طه خلف5233141511009063

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية سيد الشهداء للبنينعلمييوسف طالب مطلك محمد5234141511008199

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية صفا بغداد االهلية للبنينعلمياثير اديب بطرس انطوان5235141511041001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد سامي علي حسين5236141511047010
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ابي عبيده للبنينعلميعلي ستار جبار حسين5237141511030044

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421إعدادية المقدام للبنينعلميحسين عالء حسين جاسم5238141511017054

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية حطين للبناتعلميزينب ثائر حميد محمود5239141512068017

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية المقدام للبنينعلمياحمد علي حسين عليوي5240141511017017

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية المقدام للبنينعلميمعتز كريم روكان محسن5241141511017209

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الناصرة للبناتعلميريام فرحان حسن حمود5242141512061032

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية االسكندرونة للبناتعلمينورس حسن هادي محمد5243141512099059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اإلعدادية النظامية للبنينعلميمصطفى عادل عبود عباس5244141511021213

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اإلعدادية الشرقية للبنينعلميسامر فاتح مدحت فضيل5245141511022067

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية النهوض للبنينعلميحيدر صبري عبد الحسين عليوي5246141511047068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية فدك  للبناتعلميسرور جواد مطير عبد هللا5247141512070059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفداء للبناتعلمينور سعد احمد محمد5248141512100090

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الصدر الثاني للبنينعلميمصطفى داود سلمان حزوم5249141511006020

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية التسامح للبناتعلميمريم مؤيد عبد الكريم محمد5250141512076131

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية دار الحكمة للبنينعلميصادق عبد الحسين حواس زيارة5251141511026045

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية دار الحكمة للبنينعلمياحمد عبد الرضا رومي صباح5252141511026005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية صفية للبناتعلميحنين كاظم عبيد لطيف5253141512075022

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية ام القرى للبناتعلميهاجر محمد صبحي حسين5254141512079113

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميمحمد محسن قاسم محمد5255141511009101

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفداء للبناتعلمينور صباح هاشم عباس5256141512100092

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميمصطفى مهدي حمودي محسن5257141511043050

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمصطفى ابراهيم محمد خميس5258141511030073

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الفداء للبناتعلميفاطمه كامل فرحان دهش5259141512100074

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر سلمان خزعل مسلم5260141511016079

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميرسول فاضل جبار عريم5261141511012037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية زينب للبناتعلميخديجه هاشم راضي عبد5262141512110036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية ابن رشد للبنينعلميحيدر علي عباس محمد5263141511023068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية النجاح للبنينعلميعبد هللا علي حسين عايد5264141511027067

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المهج للبناتعلميغصون عبد الرحمن عواد حسين5265141512102048

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412إعدادية ابن رشد للبنينعلميياسين رعد حسين حطيحط5266141511023212

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد اسعد رحيم جبارة5267141511047004

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية المهند المسائية للبنينعلميحسين عباس عذيب سالم5268141511211008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية زهرة الهدى للبناتعلميانعام مهدي كيطان عواد5269141512088006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمحمد علي عقيل عبد مجيد5270141511042051
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.8ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميامير كمال محمد عبود5271141511034008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميمصطفى مكي كريم عبد5272141511039068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اإلعدادية الشرقية للبنينعلميعثمان عمار عبد الكريم احمد5273141511022094

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسين جابر خليف ضعن5274141511026018

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية الجمهورية للبنينعلمييوسف كريم مزهر علي5275141511016267

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميوالء محمد موحان محسن5276141512112095

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية صنعاء للبنينعلميعباس قاسم عجيل جسام5277141511025030

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينعلميعلي غانم عبد احمد5278141511015059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلميبان صفاء عمران عيسى5279141512112007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الناصرة للبناتعلميعلياء جليل فرحان درويش5280141512061062

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الزوراء للبنينعلميزيد كريم مشكور علوان5281141511001045

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية النهوض للبنينعلميكرار احمد خلف سلطان5282141511047144

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية االبتهال للبناتعلمياسيل عادل جواد كاظم5283141512069005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الكرامة للبناتعلميريهام عباس كاظم سلمان5284141512111035

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى402إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمنتظر علي محمد عباس5285141511020128

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية زيونة المسائية للبنينعلميولي عدنان هاتف عمران5286141511209081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلميخالد علي جواد حنو5287141511152008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسين احمد محسن زمان5288141511026017

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي ثامر ابراهيم محمد5289141511021123

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الفضائل للبناتعلميحوراء عواد حسين ساجت5290141512083006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي طعمه موسى سلمان5291141511018172

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية ابي عبيده للبنينعلميمنتظر سمير حسن مطشر5292141511030078

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية زينب للبناتعلمياسراء كامل محمد طاهر5293141512110013

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية الجمهورية للبنينعلميزيد وائل عبد الرزاق سالم5294141511016094

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميساره فالح حسن عباس5295141512067029

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393الخارجياتعلميزهراء عالء عبد الحسين عويد5296141512401007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميجهاد سامي عبود كاظم5297141511019046

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى392اعداية الهدى للبناتعلميزهراء مهدي صالح داود5298141512077047

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابي عبيده للبنينعلميحيدر علي حسين كاظم5299141511030025

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى390إعدادية المروج للبنينعلميبشار سمير جواد حسن5300141511013026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية النهوض للبنينعلميأبو ذر عقيل جبر حمد5301141511047001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الناصرة للبناتعلميزهراء رياض سلمان عباس5302141512061036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحمزه احمد حسين سلمان5303141511026026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميزهراء علي داود رحيم5304141512067025
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميمنتظر اركان محمد حسن5305141511034075

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلمينور قاسم محمد جاسم5306141511152028

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الصادقات للبناتعلميكوثر عصام خزعل عطيه5307141512126015

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينعلميمصطفى كريم عباس داود5308141511003042

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية المهند المسائية للبنينعلميمرتضى محمد عويز برغوث5309141511211024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى378ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميرسل رائد سليم ناجي5310141512085017

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اإلعدادية الشرقية للبنينعلميايمن صادق محمد جعفر سلمان5311141511022030

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية دجلة للبناتعلميحوراء محمد عبد الرضا عاصي5312141512078029

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى370إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلمياحمد زياد طارق عبد الكريم5313141511009007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية سومر للبناتعلميهند طالب كامل نصيف5314141512072121

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529اعدادية صفية للبناتعلميشيماء هاشم محمد شبعان5315141512075061

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى525ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميعلي محمد عبد الفالح حسن5316141511042040

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى518اعدادية النهوض للبنينعلميحسين اكرم عثمان عبد5317141511047047

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية عائشة للبناتعلميرقية محمد علي ماشاف5318141512074103

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508إعدادية ابن رشد للبنينعلميمحمد سعد جمعه هزاع5319141511023156

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508إعدادية صنعاء للبنينعلميبكر عامر عدنان طاهر5320141511025012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية القديس توما األهلية للبناتعلمينور سامي حمادي رسن5321141512112088

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية الشروق االهلية للبنينعلميأوس منعم قاسم عمران5322141511052001

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية الخليج العربي للبناتعلميغفران مالك حميد هجول5323141512063048

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية دجلة للبناتعلمينورا غسان زكي بشير5324141512078144

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميعلي احسان ساجد عبد الرزاق5325141511034031

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505إعدادية المقدام للبنينعلميعبد الهادي عادل عبد الهادي راضي5326141511017114

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعلي رعد زغير عليوي5327141511019118

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميياسر خضر عباس محمد5328141511019211

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية اليقظة للبنينعلميحسن لفته دوح علي5329141511028035

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية التاخي للبناتعلميهدى عبد اللطيف عبد الحافظ عبد الجبار5330141512081037

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501إعدادية ابن رشد للبنينعلميعمار صفاء فيصل تايه5331141511023129

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الفداء للبناتعلمينور صباح حبيب محمد5332141512100091

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميعلي عقيل زكي صالح5333141511034039

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعباس طالل حسين حيدر5334141511020058

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميعبد هللا رعد خماط قصار5335141511039034

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية التاخي للبناتعلميزينب حسام عباس سلمان5336141512081012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية الخنساء للبناتعلميآيه فراس عبد المنعم عبد الرزاق5337141512107004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية التكامل االهلية للبناتعلمينرجس محمد عارف عبد5338141512130008
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497إعدادية الجزيرة للبنينعلميكاظم عبد علي طشحيل عليوي5339141511018209

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعبد هللا عاشور عبد هللا مهجهج5340141511008092

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497إعدادية ابن رشد للبنينعلمياحمد صفاء سامي خضير5341141511023014

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية النزاهة للبناتعلميندى عليوي ناصر حسين5342141512093067

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية الجمهورية للبناتعلمينور عمار سعدون عطا5343141512098043

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اإلعدادية الشرقية للبنينعلميحيدر عبد الكريم محمود محمد5344141511022056

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية ذات الصواري للبناتعلميمريم قاسم عباس داود5345141512095088

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495إعدادية المقدام للبنينعلميرسول ناصر هيلي حسن5346141511017081

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية االبتهال للبناتعلميتبارك محمد برع جوده5347141512069015

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية فدك  للبناتعلميزينب محمد عبد زبون5348141512070050

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.6ثانوية ذات الصواري للبناتعلميعلياء مهدي جابر وادي5349141512095069

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية المهج للبناتادبيزهراء علي بايش سلمان5350141522102055

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية الصمود للبناتادبيسجى محمد عليوي محمد5351141522101023

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية التفاؤل المختلطةادبيابراهيم حميد كامل حريجه5352141521151001

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية زينب للبناتادبيدالل رشيد وارد ساجت5353141522110028

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية سومر للبناتادبيأيات احمد سلمان حسن5354141522072003

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية سومر للبناتادبيغاده عباس لفته محمد5355141522072106

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية سومر للبناتادبيايام وجدي ماهر جاسم5356141522072018

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية المهند المسائية للبنينادبيانور راضي حسين عبد هللا5357141521211012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية البشير للبنينادبيمنتظر رشيد عبد الرضا جليل5358141521036092

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية عائشة للبناتادبيعذراء علي قاسم غويلي5359141522074162

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي ضياء عبد اللطيف علي5360141521005058

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية سومر للبناتادبيسرى احمد عباس حنون5361141522072092

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيابراهيم خليل محمد عاجل5362141521201002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية فدك  للبناتادبيهبة عبد الكريم ناصر زوير5363141522070114

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين علي نعمه عبيد5364141521026036

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية التسامح للبناتادبياسيل محمد فارس عويز5365141522076018

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية المهند المسائية للبنينادبيوسام جواد جبار محيبس5366141521211103

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية المرتضى للبنينادبيزيد سالم مهر عليوي5367141521051034

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية عائشة للبناتادبيزينب جاسم قاسم حسين5368141522074116

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية النجاح للبنينادبيمرتضى سعود ناهي سلطان5369141521027065

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد ظافر جاسم كاظم5370141521005086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميزهراء ضياء ياسين حمد5371141512117030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى513ثانوية االبتهال للبناتعلميايات السيد ابو الغيط السيد5372141512069011
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية حطين للبناتعلميمينا عالء زاير عنفوص5373141512068037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى507إعدادية الجمهورية للبنينعلميابراهيم عبد الكريم كاظم مهنا5374141511016031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية ام القرى للبناتعلميتمارة محمد ناصر عبد القادر5375141512079023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية عائشة للبناتعلمياطياف ابراهيم حاتم عطيه5376141512074004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى493إعدادية ابن رشد للبنينعلميحاتم كريم شاهر عباس5377141511023043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الزهورللبناتعلمينور جواد كاظم جمعه5378141512080072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية النهوض للبنينعلمياحمد سالم عبود جبار5379141511047009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الضفاف للبناتعلمينورس محمد علي شمران5380141512090057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميمحمد المصطفى رسول محمد يحيى5381141511019158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية ام القرى للبناتعلميمالك طه خضير سلمان5382141512079101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميثائر عبد الرزاق محسن صالح5383141511042015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية عائشة للبناتعلمينور االيمان ابراهيم حسين جازع5384141512074253

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعداية الهدى للبناتعلميزينه مهدي حسن خضير5385141512077052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية النهوض للبنينعلميمحمد عبد االمير جاسم يونس5386141511047158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية عائشة للبناتعلميزينب جاسب راضي جلوب5387141512074142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية اسد بغداد للبنينعلميبالسم حسن علي خميس5388141511048010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية المعالي للبناتعلميزهراء قاسم جعفر حسين5389141512127024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الخنساء للبناتعلميفيان نجم الدين عبد هللا محمد5390141512107045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية النعيم للبناتعلميمريم عيدان سرحان رسن5391141512073019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية زينب للبناتعلميزهراء محمد زامل حسن5392141512110063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى471إعدادية الجزيرة للبنينعلميحسين ياسين منديل جابر5393141511018078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميعباس فاضل نصر هللا محان5394141511019099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلمينور محمد صيوان عطيه5395141512067069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية ذات الصواري للبناتعلميمريم كريم ونيس هليل5396141512095089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية سومر للبناتعلميايه قاسم عبد االمير محمد5397141512072014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.5ثانوية كلية بغداد للبناتعلميدعاء خلف عجيل فاضل5398141512129009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية زينب للبناتعلميمياده عليوي زغير جاسم5399141512110126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميبكر حسين عبد هللا احمد5400141511012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميحمزه سليم حسين كاظم5401141511008053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية عائشة للبناتعلميرونق علي كاظم جنيجل5402141512074106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية االمال للبناتعلمينورس قاسم نعمه صالح5403141512108108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميرسول حمزه محمد حميدي5404141511008061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية ايالف للبناتعلميفيان بهنان قرياقوس بهنام5405141512105041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية قيس األنصاري للبنينعلميشاكر محمود كاظم فليح5406141511039028
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية النعيم للبناتعلميشهد عدنان دنيشه درويش5407141512073015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية الوركاء المسائية للبناتعلمياالء صالح عبد الصاحب عيسى5408141512222003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457الثانوية الشرقية للبناتعلميشيماء طالب هادي حسين5409141512097053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية ايالف للبناتعلميهاله جبار عباس علوان5410141512105055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية االبتهال للبناتعلميشهد علي سعيد عزيز5411141512069043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية التسامح للبناتعلميرهام عادل محيسن سلمان5412141512076060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية عائشة للبناتعلميدعاء تحسين جليل حسين5413141512074078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية النخبة االهلية للبناتعلميمينا مهدي عليوي جاسم5414141512118019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي خماس غزال جالي5415141521028083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الخليج العربي للبناتادبيشهد سمير محمد محصر5416141522063046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيجاسم زعبل فرج هادود5417141521205019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد خليل رزوقي طاهر5418141521026056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447إعدادية صنعاء للبنينادبيليث عبد الحسن صكر عيسى5419141521025047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين كاظم وحيد محمد5420141521019025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفداء للبناتادبيشهالء عدنان نافع سوادي5421141522100071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيسجاد كريم واعي احجيل5422141521209032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيسجى مثنى فليفل سلمان5423141522085012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء حسن محسن علي5424141522074093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشذى وليد احمد سلمان5425141522067051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد محمود عبد علي حافظ5426141521037316

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الناصرة للبناتادبيهديل اسماعيل عبد الحسين حسن5427141522061081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية التاخي للبناتادبيساره عباس قاسم عباس5428141522081018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية فدك  للبناتادبيدعاء كاظم عليوي عيالن5429141522070034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية البشير للبنينادبيعبد الحسن علي حسين كريدي5430141521036045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المهج للبناتادبينورا سعد عبد الستار حسين5431141522102111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية البشير للبنينادبيمعتز عبد العباس ناصر خضير5432141521036090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى علي خلف زيدان5433141521036086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية البشير للبنينادبيجعفر موسى جعفر حسين5434141521036022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية عائشة للبناتادبيمينا قحطان عبد القادر شبو5435141522074193

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجا اياد صافي وهيب5436141522124016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الخليج العربي للبناتادبيضحى محمد علوان فاضل5437141522063056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايمان محمد خلف مسعد5438141522115010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين محمد هادي عناد5439141521024080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية ايالف للبناتادبيمها سمير شكر محمود5440141522105021
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب عبد الرزاق شناوه اسماعيل5441141522106017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد صائب حسين علي5442141521018097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن ميثم كاظم حسون5443141521038051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية صفية للبناتادبيرقيه رحيم ابراهيم كاظم5444141522075056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية االمال للبناتادبيرغده رحيم كاظم حمزه5445141522108029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية ابي عبيده للبنينادبيسيف احمد محمد علي5446141521030054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية النجاح للبنينادبيحسين علي محمد ضياء كريم5447141521027019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين مهدي جويعد كاظم5448141521029028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياثير محمد جواد كاظم5449141521008001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية عائشة للبناتادبيديانا هادي حمزه محي5450141522074063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية صفية للبناتادبيايمان محمد سعيد عويد5451141522075024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيكاظم ماجد رشيد حميد5452141521208187

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية زينب للبناتادبيتبارك حبيب لفته معله5453141522110019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية المعالي للبناتادبيليديا محمد عبد الرضا عبد هللا5454141522127053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية االمال للبناتادبيزينب ستار جبار جاسم5455141522108044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية عائشة للبناتادبيزينب محمد مالك حديد5456141522074123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد نبيل بهجت عبد هللا5457141521009069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي صالح محسن لفته5458141521024177

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرسل عماد جميل علي5459141522104009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيرعد كشيش حسين عطيه5460141521201104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار ظافر هاشم حسين5461141521026108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438إعدادية المروج للبنينادبيعبد هللا حميد ياسين حاوي5462141521013087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى جعفر خليفة فارس5463141521029077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن عبد الكريم عبد النبي عبد5464141521024057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي مسير سعد جابر5465141521024191

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية زينب للبناتادبيسرى سعد عبد الساده ربح5466141522110061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية زينب للبناتادبيليلى فاضل علي كاظم5467141522110088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437الثانوية الشرقية للبناتادبينرجس محمد عبود هندي5468141522097036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الصمود للبناتادبيحنان كريم خليفه علي5469141522101008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعداية الهدى للبناتادبيميس غازي طالب عبد الكريم5470141522077075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الجمهورية للبناتادبيأيه علي مراد عبد الرضا5471141522098006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمينا خليل ابراهيم دالي5472141522067081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية البلديات للبنينادبيعز الدين محمد وهاب شهاب5473141521037194

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمرتضى لطيف محسن بجاي5474141521205127
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الضفاف للبناتادبيساره كريم محمد حسين5475141522090030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الفضائل للبناتادبيكلثوم جاسب صلبوخ رسن5476141522083030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحوراء شامي هادي نايف5477141522088006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمالك عبد الحسين كاظم فنجان5478141522063072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياساور عالوي صكبان خير هللا5479141522066012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية صفية للبناتادبيطيبه جعفر خضير نعيمه5480141522075132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية البلديات للبنينادبيبهاء الدين محمد عبد زورة5481141521037048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية سومر للبناتادبيمريم صالح صبري علوان5482141522072121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياسعد محمود صياد خلف5483141521015016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية سامراء للبنينادبينعيم عويد عطيوي موزان5484141521031083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد اياد فرحان عبد الكريم5485141521024214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية االبتهال للبناتادبيايه عبد الرضي مجيد حميد5486141522069017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435 تموز للبنات14ثانوية ادبياماني عبد الكريم رشيد جباره5487141522071003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435 تموز للبنات14ثانوية ادبيرانيا اركان محمد تقي كرم5488141522071016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435إعدادية المروج للبنينادبياياد كاظم نصيف جاسم5489141521013028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية النورين للبنينادبيمحمد خضير سلمان داود5490141521004040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية االبتهال للبناتادبيغفران حسين جبار هندي5491141522069060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية االسكندرونة للبناتادبيرونق سعد حمد ياسين5492141522099032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية النعيم للبناتادبيسجى صادق جعفر رسن5493141522073032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتماره رعد داود جوده5494141522067023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية البلديات للبنينادبيحسن فاضل حسن فارس5495141521037067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي احسان علي فكري حسن5496141521005051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435إعدادية بطل خيبر للبنينادبيحيدر كمال خضير صبر5497141521011013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية اليقظة للبنينادبيماهر جواد حسوني عوده5498141521028111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيسمر نجم محمد منير عبد هللا5499141522223042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى سمير اليج عذاب5500141521027072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية ابن البيطار للبنينادبياحمد محمد سلطان غريب5501141521029011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية اسد بغداد للبنينادبيخضر اسماعيل ابراهيم درب5502141521048028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434إعدادية المروج للبنينادبيرفعت باسم محمد رشيد5503141521013062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية النورين للبنينادبيرسول طالب علي ناعور5504141521004024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الزوراء للبنينادبيغدير رعد مجيد حميد5505141521001027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ام القرى للبناتادبيساره ميسر علي حسن5506141522079055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيختام هويدي كاظم دنبوس5507141522088008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية النعيم للبناتادبيازهار محسن شاكر عبيد5508141522073004
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الخليج العربي للبناتادبيهدى باسم ارزوقي عبد الرسول5509141522063084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434الخارجيونادبيمحمد عبد الرضا جعفر عبد الحسن5510141521400045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية صفية للبناتادبينور عبد الرسول حسن علي5511141522075183

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمهند قصي عبد اللطيف اسماعيل5512141521020080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين قاسم حسين عبود5513141521045009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين أنيس جحيل سلمان5514141521024063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر أحمد محمد ركبان5515141521024082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الضفاف للبناتادبيفاتن سامي محمد حسين شنان5516141522090045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية فدك  للبناتادبيزمن عبد الرضا جبار بشيت5517141522070046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية زينب للبناتادبيزينب فاضل جاسم عبد الكاظم5518141522110050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية دار الحكمة للبنينادبيياسين علي ثامر حسين5519141521026164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية النورين للبنينادبيابراهيم فراس عبد الرزاق محمد5520141521004002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ام القرى للبناتادبيالرا ماجد محسن مويل5521141522079087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيتبارك عباس نجم عبد5522141522066020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيعزالدين محمد بعنون عبد الكاظم5523141521208127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية زبيدة للبناتادبيرانيةعالء الدين حمزه كاظم5524141522082013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية المعالي للبناتادبيغاده محمد عطيه حمزه5525141522127045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية عائشة للبناتادبيرغد عماد عزيز حمود5526141522074076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432إعدادية المروج للبنينادبيانس جميل طه حمد5527141521013024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبياركان هاني جبر محمد5528141521050004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين طالب سلمان سعد5529141521050016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية النجاح للبنينادبيحسين شريف خنجر حبيب5530141521027016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيأحمد ليث نعمة موسى5531141521033002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيحسين ثاير مزود خلف5532141521006011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الفداء للبناتادبيروى عماد احمد امين5533141522100042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية النعيم للبناتادبياسيل خزعل حطاب عداي5534141522073007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الضحى للبناتادبيام البنين علي طعمه جابر5535141522089004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الضحى للبناتادبيايه اياد عبد المحسن خلف5536141522089011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الرتاج للبناتادبيمديحة علي عوج قاسم5537141522121036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمهيمن حيدر علي عكار5538141521024271

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمازن حميد مخلف لطيف5539141521038149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية البلديات للبنينادبيأحمد محمود سلمان منهوب5540141521037025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيرائد ناصر عوده علي5541141521205049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي فالح قاسم مطر5542141521045025
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية النورين للبنينادبيمحمد عامر حسين ناصر5543141521004042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي يحيى عبد الحسن عبار5544141521038126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر علي حسن علي5545141521028133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية المرتضى للبنينادبيعلي ماجد هليل فرج5546141521051064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل ثامر داود سالم5547141522079031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية االسكندرونة للبناتادبيغفران احمد حاتم جميل5548141522099060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية السجود للبناتادبيسجى رعد قاسم محسن5549141522065021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431الخارجياتادبيهالي حسن هادي خلف5550141522401091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية التسامح للبناتادبياستبرق عبد الواحد صالح سبع5551141522076011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء خلف دحام فرج5552141521012048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيقمر جبار دحام يوسف5553141522104028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيسبأ ناهض نجم عبد هللا5554141522122008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكاظم عباس ساجت عطار5555141521019081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيذو الفقار فاضل بريسم حسين5556141521019031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعمر عباس دشر عساف5557141521024196

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين عكله جبر تقي5558141521024070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي وليد عباس برهان5559141521020054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيبسمه عباس جلوب طخاخ5560141522066017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الخنساء للبناتادبيرانيه هيمان حسام الدين محمد نزهت5561141522107012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى أبراهيم كاظم زيدان5562141521049100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد سعد نعمه ناصر5563141521018011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية البشير للبنينادبيعمر سعد محمد سعيد احمد5564141521036065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم أياد كريم محمد5565141521012012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية ام القرى للبناتادبيزينه احمد برسيم شايع5566141522079049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية النخب النموذجية االهلية للبنينادبينور الحسين جاسم حسن هاشم5567141521060006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية صفية للبناتادبيرؤى احمد جبر ابراهيم5568141522075050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية فدك  للبناتادبيريمه محسن صبري علي5569141522070045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي رحيم عبيد عواد5570141521015076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسن حامد عبد الكريم غفوري5571141521005026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية عائشة للبناتادبيلبنى موفق خلف سمير5572141522074178

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الرتاج للبناتادبيهاجر عادل علي عيدان5573141522121043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد بدر علي دلي5574141521019090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين عبد الرزاق عاشور جعاز5575141521049023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية المعالي للبناتادبيشفاء عدنان هاشم خالد5576141522127033
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية المعالي للبناتادبيشهد حامد حسن موسى5577141522127034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي نظير محمد عمران5578141521025042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد جالل حسين كاظم5579141521049086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد كمال سالم عبيد5580141521027063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية البلديات للبنينادبيالمختار سعد اسماعيل احمد5581141521037044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية االبتهال للبناتادبيايات ثائر مرهون كاظم5582141522069013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية المرتضى للبنينادبيمصطفى حسين طالب خضر5583141521051086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية البلديات للبنينادبيعلي حسين عويد سلمان5584141521037215

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء حسين عبد شبيب5585141522076073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيساندي وليد خالد جبر5586141522222031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية ام ايمن للبناتادبيمها خلدون محمد علي5587141522062045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429 شعبان المسائية للبنين15اعدادية ادبيعباس سعدي عبد الحسين فاضل5588141521203031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية معصومة للبناتادبيتبارك سعد خليل محمد5589141522113004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية جنات عدن للبناتادبيمرام عادل كامل عبعوب5590141522119040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429إعدادية بشار بن برد للبنينادبييوسف علي حسين أرحيمه5591141521024283

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429الثانوية الشرقية للبناتادبيهديل بشير عبد خماط5592141522097042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة ضياء عبود ابراهيم5593141522076143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي منير قاسم منشد5594141521019072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429إعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمود ناهي حمدان احمد5595141521023175

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعامر سعد زيدان جمعه5596141521024136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد صباح شكر حمود5597141521208214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعالء حسين عبد كرجي5598141521008105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية سامراء للبنينادبياحمد سالم محمد وحيد5599141521031004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيزين العابدين عامر عبد الحسن مبارك5600141521008079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428إعدادية بطل خيبر للبنينادبيحيدر حسين جميل حسن5601141521011012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية البشير للبنينادبيهادي ماجد حسين سلمان5602141521036096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية صفية للبناتادبيزهراء علي حسين روضان5603141522075073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور عوف رحمن عبد هللا5604141522063081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية السجود للبناتادبيسجى عادل علي بخيت5605141522065023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ام ايمن للبناتادبيعال اسامة جابر حبيب5606141522062039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية آمنة الصدر للبناتادبينسرين كريم رحمان حنو5607141522064057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيعائشه حارث اسماعيل ابراهيم5608141522104023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة شامي هادي نايف5609141522088025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى محمد جواد تالي5610141521037347
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428إعدادية بشار بن برد للبنينادبيياسر طارق حسين فزع5611141521024279

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ذات الصواري للبناتادبيدانيه نجم الدين عبيد ضاعن5612141522095023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيساهرة عزيز عبود سري5613141522092016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمرتضى نعيم جبير الزم5614141521049097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الضحى للبناتادبيهاجر علي غني موسى5615141522089065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الصمود للبناتادبيسرى منال مالك مجيد5616141522101024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين ابراهيم اسماعيل ابراهيم5617141522095019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية النزاهة للبناتادبيبتول فرحان صادق علي5618141522093012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية صفية للبناتادبيوالء كريم جنزير جبر5619141522075206

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى اسعد فالح شلش5620141521024249

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابي عبيده للبنينادبييوسف حسين يحيى محمد5621141521030144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية البلديات للبنينادبيصادق محمد مطلك جاسم5622141521037168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد منذر محمود عجيل5623141521015104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية التسامح للبناتادبيحنين خالد سعيد سلمان5624141522076043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االبتهال للبناتادبيبدور مكي فرحان كشمر5625141522069019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ام القرى للبناتادبيرغد خالد احمد محمد5626141522079036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية صفية للبناتادبيبتول ماجد خليف جاسم5627141522075025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية فدك  للبناتادبيزهراء علي حربي سرحان5628141522070050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية فدك  للبناتادبيايه عباس كاظم عبد الحسن5629141522070015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الصمود للبناتادبيمروه غسان احمد شهاب5630141522101035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه شعبان اسماعيل يوسف5631141522067069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية البشير للبنينادبيعلي هاشم جاسم محمد5632141521036063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابي عبيده للبنينادبياحمد حسن عباس طهماس5633141521030005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد ضياء زوين محمد5634141521027059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي عادل عبد بكال5635141521201164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الخنساء للبناتادبيمينا تحسين عبد الجبار عثمان5636141522107031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب محسن خلف شمام5637141522088016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426 تموز للبنات14ثانوية ادبيساره فارس عبد الحسين عباس5638141522071033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية سومر للبناتادبيدعاء حسن علي جازع5639141522072040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426 تموز للبنات14ثانوية ادبيهديل كريم فليح حمود5640141522071066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه الزهراء خليل ناصر جرن5641141522075142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الخليج العربي للبناتادبيرند عفيف صادق كاظم5642141522063027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس خالد راضي فرج5643141521012042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي مهدي كريم نادم5644141521008130
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد محمود جلوب كريم5645141521026132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية اليقظة للبنينادبيصالح جواد كاظم مهوس5646141521028059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيميالد طالب رشيد عبد هلل5647141521019115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي حازم حسين دكش5648141521019062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسمير قاسم جباري علي5649141521024125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الزهورللبناتادبيمروه محمد عبد الكاظم ظاهر5650141522080059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية سومر للبناتادبيساره حميد خيون عويد5651141522072085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيشهد رياض زامل ناتغ5652141522064038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيعلياء كاظم عبد مطر5653141522064047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب نبيل هاشم مجيد5654141522115038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيصفاء خيرهللا علي درويش5655141522115045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية حطين للبناتادبيتبارك موفق عبد المنعم مهدي5656141522068011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية البشير للبنينادبيعلي عبد الكريم عبد جواد5657141521036058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعباس جمعة عبد الكريم حميد5658141521029042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعلي وسام طالب كاظم5659141521030086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي جواد فرج سلمان5660141521050033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عبد المطلب حسين عاشور5661141522110040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الجمهورية للبناتادبيأبرار عبد هللا حسين علي5662141522098001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد كوتي رفاك عواد5663141521024018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية صفية للبناتادبيزينب جالل حمود صور هللا5664141522075080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عائشة للبناتادبينرجس رياض ساجت سالم5665141522074200

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عائشة للبناتادبيهيام علي صحن جادم5666141522074224

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر صباح كريم موسى5667141521037112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى رحيم ثجيل صخي5668141521024254

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسرمد هاشم جبر علي5669141521024118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حميد محسن سلمان5670141521024167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبياسراء كريم حسن عباس5671141522221004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عائشة للبناتادبيتمارا طالب محمد لفته5672141522074049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيامير رياض احمد جاسم5673141521005017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية المرتضى للبنينادبيكرار زامل مالك محسن5674141521051069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي يونس ساجت راضي5675141521012061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرسول كريم علي حسين5676141521008074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي محمد سلمان عبد هللا5677141521026095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد نعيم فليح علوان5678141521026136
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي زغير حمود نعيمه5679141521029052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الفداء للبناتادبيايه محمد عبد الرزاق حسين5680141522100016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المهج للبناتادبيامنيه صالح شبرم حسين5681141522102011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعبد االله ناجي عبد هللا زغير5682141521200129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية البشير للبنينادبيحسين مهدي عباس سلمان5683141521036025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمهدي صالح عبد هللا ردام5684141521038186

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية التاخي للبناتادبيفاطمة حارث حامد عبد الجبار5685141522081026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية التسامح للبناتادبيرند عبد االئمة عباس كيالن5686141522076065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبياسماء خالد منصور فزع5687141522092003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء جاسم عبد نعمه5688141522101018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية التاخي للبناتادبيغادة رحيم كاظم محمد علي5689141522081022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء سلمان محمد شوير5690141522076076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية التسامح للبناتادبيهالة عبد الحسن عبود علوان5691141522076185

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الزهورللبناتادبيفاطمه عدنان كاظم عيدان5692141522080054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الناصرة للبناتادبيكوثر فاضل حمزة ثابت5693141522061064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرم جواد زكي كوكز5694141521005078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ث بنت الرافدين للبناتادبيصابرين فاضل موسى كاظم5695141522120012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعباس عبد الكريم لفته هاشم5696141521030062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عبد كريم طاهر5697141521008120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحيدر يحيى حسان حامي5698141521050022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم نعمه5699141521026074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية اليقظة للبنينادبيعداي رشيد حسين هليل5700141521028071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول عبد الصاحب بزون مطر5701141522095012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية زينب للبناتادبيمنال فرحان صدام حسن5702141522110096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيمحمد جاسم عبد محمد5703141521209063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الضحى للبناتادبيهدى أحمد عبد هللا سلمان5704141522089068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المهج للبناتادبيساره حسن هادي حمزه5705141522102067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية زبيدة للبناتادبيهبه الهدى هادي شهاب مسير5706141522082046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االمال للبناتادبيسارة قاسم محسن ناصر5707141522108051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد ثامر حميد رشيد5708141521038006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية ام القرى للبناتادبيداليا داود صالح داود5709141522079030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الضحى للبناتادبياسراء ضياء منير عبد علي5710141522089002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الخليج العربي للبناتادبيهاله حامد موسى كاظم5711141522063082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ام ايمن للبناتادبيآيات منيب حمدان عباس5712141522062001
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد محمد خليل مايع5713141521024116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية المرتضى للبنينادبيليث كاظم راضي عليوي5714141521051073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي طعمه عذاب كشيش5715141521003070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيابراهيم عامر فاضل عباس5716141521006001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى خليل محمد امين عزيز5717141521013161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي مهدي علو داود5718141521008129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد زغير لعيبي جاسم5719141521003009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي هادي رحيمه علي5720141521028099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسن الزم غند بريج5721141521029018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحيدر عباس عويد علي5722141521009018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي نعمان حميد حسن5723141521026098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد كاظم محيسن خلوف5724141521050048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية البلديات للبنينادبيبهاء عيسى داخل هاشم5725141521037051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى مؤيد محمد حسين5726141521024263

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيهيثم عمار خليف وايد5727141521045033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمه صالح جمعه نعمه5728141522074171

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه حميد جوده صافي5729141522109044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الكرامة للبناتادبيدنيا عباس فاضل صخر5730141522111012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية التاخي للبناتادبيمروه عقيل عباس خلف5731141522081030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية البلديات للبنينادبيغسان زامل عباس ازبيني5732141521037257

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421إعدادية بشار بن برد للبنينادبيصفاء حسن ويسي كاظم5733141521024132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية التسامح للبناتادبيفرح كريم خضير عباس5734141522076149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الضحى للبناتادبيزينب ماجد كاظم باهض5735141522089033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمريم عيسى حميد ارحيم5736141522063069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيسارة عبد الحسين عباس لفته5737141522064032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيسجى جاسم محمد دواس5738141522064035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية ام ايمن للبناتادبيديانا علي محمد بطي5739141522062019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية ام ايمن للبناتادبيهبة ناصر محمد سليمان5740141522062056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية عائشة للبناتادبينور علي كريم محمد5741141522074208

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421إعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد باقر محسن جاسم جابر5742141521023153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياصاله حسن علي ناجي5743141522067011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االبتهال للبناتادبياطياف عكار مطر سلطان5744141522069005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيهدى عباس عبيد عويد5745141522064062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420إعدادية المروج للبنينادبيسجاد عبد الحسين هادي سلطان5746141521013067
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية البلديات للبنينادبيعباس عبد الكاظم بدر مهوس5747141521037182

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية زينب للبناتادبيفرح سعد جبار نايف5748141522110081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الشمائل للبناتادبيتيسير انور كمر عبد الواحد5749141522109011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الرتاج للبناتادبيمها رحيم عطية اسماعيل5750141522121038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد سامي علي حسين5751141522109035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية صفية للبناتادبيعذراء علي سعيد بصل5752141522075137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الضفاف للبناتادبيسجى جسام محمد علي5753141522090031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية البلديات للبنينادبيعبد اللطيف صالح حسين عبد5754141521037186

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد رائد صباح عطية5755141521019006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية عائشة للبناتادبيفاتن عالء عباس مطلك5756141522074168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور جعفر صدام خليفه5757141522222054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ام القرى للبناتادبيهديل خضير عبيس مزهر5758141522079113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية االبتهال للبناتادبيانتهاء عبد الحسين صليبي عفين5759141522069012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية صفية للبناتادبيريام علي حميد راضي5760141522075065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسيناء سيد جلوب سيد5761141522222034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية سومر للبناتادبيسجى جواد كاظم نعمه5762141522072090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ام ايمن للبناتادبيايات صادق حامد فرحان5763141522062008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيظمياء عبد األمام حسين مرزه5764141522064045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه منعم سلمان عزيز5765141522067061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين عبد الحسن منشد طاهر5766141522115011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية آمنة الصدر للبناتادبينورا مهدي ماذي مشجل5767141522064060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى جاسم محمد محسن5768141521013159

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيامير حيدر عبد الوهاب مهدي5769141521033004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية بطل خيبر للبنينادبيسجاد نصيف محمد عليوي5770141521011017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية النورين للبنينادبيمحمد باسم ناجي كناص5771141521004039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية البلديات للبنينادبيحسين مهند رزاق محمد5772141521037097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المعالي للبناتادبيرؤى خزعل ربيع محمد5773141522127019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه جبار مهاوي حمود5774141522100091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المهج للبناتادبيزهراء حميد مجيد قاسم5775141522102050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية زينب للبناتادبيمريم كريم جاسم جواد5776141522110092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية بشار بن برد للبنينادبيوائل نجم عبد شدهان5777141521024278

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيطه محمود صيوان عطيه5778141521015054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية التسامح للبناتادبيآمنه خالد رهيف منصور5779141522076003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية التسامح للبناتادبينبأ فاضل مهدي جاسم5780141522076170
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية صفية للبناتادبيرسل عبد الكريم ناصر حسن5781141522075051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية صفية للبناتادبيرغده محمد دعدوش حزيم5782141522075054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية سومر للبناتادبيرانيا رافد صباح كطين5783141522072043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419 تموز للبنات14ثانوية ادبيشمس سعد شاكر رجب5784141522071037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي عقيل رحيم عبيد5785141521211061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية ابن رشد للبنينادبيحسن عبد هللا داغر علي5786141521023046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد كاظم عبد مطر5787141521012006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار قاسم علوان طرفه5788141521003083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ث بنت الرافدين للبناتادبيسماره سعد كامل نعمه5789141522120011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمصطفى كريم وناس علي5790141521200250

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى حسن غازي محمد5791141521038173

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكرار مالك حسين جبر5792141521019086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية النعيم للبناتادبياخالص زغير مخيلف هميم5793141522073002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية فدك  للبناتادبيشهد عطا وشاح حنظل5794141522070071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم حسن جاسم حسن5795141522079091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه عدنان فيصل مطر5796141522115050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية جنات عدن للبناتادبيمها عدنان حكمان صالح5797141522119043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد ستار مجيد صالح5798141521200212

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية صفية للبناتادبينور محمود قاسم ديوان5799141522075187

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبد محمد فرحان5800141521012028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسن احمد حسن كاظم5801141521009014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية البلديات للبنينادبيكرار رحيم محمد أموجر5802141521037273

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيساالر صباح عبد هللا عباس5803141521038077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية البلديات للبنينادبيجاسم ياس خضير عبيد5804141521037053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعبد هللا خالد عبد هللا سلمان5805141521029045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية المروج للبنينادبيمحمد أحمد عودة درويش5806141521013140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي قاسم مهدي صالح5807141521050035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية اسد بغداد للبنينادبيزلزل رعد مجيد ابراهيم5808141521048030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية المروج للبنينادبييعمر علي محمد عيسى5809141521013187

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية النورين للبنينادبيراضي احمد طرموز ساهي5810141521004022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهدى حسن نجم كاظم5811141522115071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيسجاد علي مدحت عبد الكريم5812141521200104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الفضائل للبناتادبيموج كريم احمد شمخي5813141522083038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ام ايمن للبناتادبيمريم عباس خريبط خلف5814141522062044
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسمر شاكر هاشم مهاوش5815141522066076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية التسامح للبناتادبينور صباح عبد زيد بشير5816141522076176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه صالح محسن صخيري5817141522075144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية صفية للبناتادبيغفران طالب كريم حميد5818141522075141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الرتاج للبناتادبيهند محمود حسين علي5819141522121046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف محمد حميد مجيد5820141521024129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحوراء خالد خليل ابراهيم5821141522095021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية المعالي للبناتادبيايات حيدر خضير عباس5822141522127005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى كاظم سلمان جاسم5823141521024242

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المهج للبناتادبيبلسم احمد جاسم احمد5824141522102020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد هللا جاسم حسين عليوي5825141521050027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ابي عبيده للبنينادبياحمد عباس علوان غانم5826141521030011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجاسم حسن حسين حاشوش5827141521024049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي محمد كاظم هالل5828141521024190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس هاشم عجيل عبود5829141521049048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الناصرة للبناتادبيعذراء بطي حمزه ناصر5830141522061053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية صفية للبناتادبيزينب عدنان مظلوم موزان5831141522075088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء مدلول عطيه فليح5832141522109017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيدعاء علي حسين جالب5833141522132002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية سومر للبناتادبيسبأ جبار دعيج خربيط5834141522072088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الناصرة للبناتادبيحنين فاضل عاشور جعفر5835141522061017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيرسول عباس حمود داغر5836141521208087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية بغداد المسائية للبنينادبياحمد كريم عبد حسين5837141521208017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية صفية للبناتادبيايمان كريم عبود عبد الحسن5838141522075023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية البلديات للبنينادبيعلي حمودي عبد الرضا حسين5839141521037217

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي مجيد اسماعيل طابور5840141521008125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عبد الحميد ساير حسين5841141521008116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيآيات عبد الرزاق عبود مطرود5842141522067004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينرجس جاسم عور مرطان5843141522115060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية البشير للبنينادبيزين العابدين عبد السادة عبد االمير يوسف5844141521036035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415إعدادية المروج للبنينادبيالحسين كريم حسين عذاب5845141521013020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية البلديات للبنينادبيماهر رحيم محمد خارع5846141521037286

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الناصرة للبناتادبيآيات كامل كريم مشعان5847141522061004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء عادل سلمان حمادي5848141522074102
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية صفية للبناتادبيزينب جمعه خماس صبح5849141522075081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الصديق المسائية للبنينادبياحمد قاسم صالح حيدر5850141521200032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية زينب للبناتادبيساره حسين حاتم عبد الكاظم5851141522110056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية النزاهة للبناتادبيشهد احمد شاكر جاسم5852141522093059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الناصرة للبناتادبينور مصطفى جاسم محمد5853141522061075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415الخارجياتادبيسارة محمد عباس محمود5854141522401045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية فدك  للبناتادبينور الهدى نعيم مظلوم عبيد5855141522070110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الصمود للبناتادبيهدير عماد ناصر مهاوش5856141522101053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الجمهورية للبناتادبيرسل عامر عبد الحسين جابر5857141522098025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء حسين عبد الرضا حسين5858141522079029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية التسامح للبناتادبيدانيا زهير مرزه حمزة5859141522076050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسام حسن عذوب عطيه5860141521008039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ايالف للبناتادبيرسل قاسم جميل حمزه5861141522105006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية صفية للبناتادبيمريم صباح حمدان صحن5862141522075161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حسين جبار كاطع5863141521024160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية البلديات للبنينادبيفاروق فراس محمود شاكر5864141521037259

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيجاسب كمال جاسب حنون5865141521045005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الرتاج للبناتادبينريمان زايد عبد غالي5866141522121040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيسلوى احمد حسن علي5867141522122009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيسهاد خالد فواز يوسف5868141522224045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية سومر للبناتادبيبراق موحان مناحي ابراهيم5869141522072023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية صفية للبناتادبيضحى داود سالم جالب5870141522075127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الجمهورية للبناتادبيعسل علي حسين عباس5871141522098045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االسكندرونة للبناتادبيدعاء جعفر صادق جابر5872141522099022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الزهورللبناتادبيديانا ماجد عليوي عبيد5873141522080021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414إعدادية بشار بن برد للبنينادبيزياد كاظم كاطع عواد5874141521024102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية صفية للبناتادبيحنين مانع جساس متعب5875141522075037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد حسين علي خضير5876141521054030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى وليد ظاهر عباس5877141521012096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية البلديات للبنينادبيسامر عبد الواحد هيالن سعيد5878141521037136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيمحمد رضا عامر عبد الرضا فاضل5879141521033019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيانور صباح انور حسن5880141521009011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414إعدادية المروج للبنينادبيرافد حمزة محمد عبود5881141521013059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه نعمه راضي فريح5882141522107026
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية البلديات للبنينادبيسيف علي سلمان عبد هللا5883141521037160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي كنعان ابراهيم جار هللا5884141521024185

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الضفاف للبناتادبينبراس علي يوسف كريوي5885141522090056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية التسامح للبناتادبيايات قاسم عناد سلومي5886141522076024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية المعالي للبناتادبياسراء عصام محمد سلمان5887141522127002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيعامر عادل محمد مبارك5888141521202021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية التسامح للبناتادبيهدى جمعة جابر بديوي5889141522076190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد عبد الوهاب مصطاف جاسم5890141521024112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعداية الهدى للبناتادبيسليمه نصير عباس عليوي5891141522077059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية سومر للبناتادبيزينب جمال كاظم بريدي5892141522072073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيدالل جوده مايع هويجل5893141522066034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعداية الهدى للبناتادبيزهراء عبد الهادي خميس حسين5894141522077039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية المروج للبنينادبيمحمود حميد جعفر ظاهر5895141521013153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزينب جبار دحام يوسف5896141522104014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الصدر الثاني للبنينادبيماهر يحيى منشد علي5897141521006034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية البلديات للبنينادبيعلي سعد علك فليح5898141521037225

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي قاسم علي5899141521024073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الجمهورية للبناتادبيهبه عادل عبد السالم سالم5900141522098066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية ذات الصواري للبناتادبيساره سعدون حسن خلف5901141522095055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية االمال للبناتادبيزهراء علي حميد غيالن5902141522108037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي اركان عدنان عواد5903141521018065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية السجود للبناتادبيكلثوم علي اسماعيل داخل5904141522065030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيزمن حميد راضي محمد5905141522064023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيكفايه محمد عباس جابر5906141522064054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الضحى للبناتادبيرقيه وليد مهدي علي5907141522089024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم عليوي محمد شطب5908141522093084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الضحى للبناتادبيايات رسول حسين شناوه5909141522089005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية صفية للبناتادبياالء جاسم سبتي خليف5910141522075014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية سومر للبناتادبيإيمان فائق موسى علوان5911141522072006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيماجد علي طاهر هادي5912141521008147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية البلديات للبنينادبيهشام محمد معلى كافي5913141521037365

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد صالح هادي ناصر5914141521012079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية النورين للبنينادبيحسن فالح حسن عيسى5915141521004019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية معصومة للبناتادبيضفاف فالح علي دحام5916141522113017
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية دار الحكمة للبنينادبينور ضياء فالح موسى5917141521026157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي مزهر رحيمه عليوي5918141521028095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين لطيف محمود خميس5919141521028036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد علي ماهود ديثان5920141521008084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.5ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايه سلمان علي اكبر نجف5921141522095008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمسلم عالء مسلم عبد الحسين5922141521009071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيليث هاشم كاظم ماهور5923141521008145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية زينب للبناتادبيساره عادل محسن عرنوص5924141522110058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر حسين فنيخر دفار5925141521024085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيوسام شرفان حران صبيح5926141521045034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب محمد ابراهيم محمد5927141522095053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الشمائل للبناتادبيهبه لفته جبر حسون5928141522109065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي كريم حسن كعيبر5929141521049069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية جنات عدن للبناتادبيروى طالب عباس اسماعيل5930141522119015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الفضائل للبناتادبيمروه طالب علي عجيل5931141522083034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية االسكندرونة للبناتادبينبأ محمد عبد الحسين لفته5932141522099084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ام ايمن للبناتادبيآيه محمد قاسم محمد5933141522062002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية صفية للبناتادبيضحى سالم كريم حميد5934141522075128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء جواد جبر شنيت5935141522074092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الصمود للبناتادبيهند ذياب غانم علوان5936141522101054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية بشار بن برد للبنينادبيطارق سلمان غافل مرهج5937141521024135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية التاخي للبناتادبيمي يحيى عارف يحيى5938141522081035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيمرتضى مجيد كامل جاسم5939141521033022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية البشير للبنينادبيصهيب نجم الدين عبد وهيب5940141521036041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الزوراء للبنينادبيعلي رياض جعفر فاخر5941141521001022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد عذيب جبر رجي5942141521003100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية بطل خيبر للبنينادبيفالح حسن الزم فنجان5943141521011032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية سامراء للبنينادبيحسن كاظم بريسم علي5944141521031021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه فيصل رشك جبر5945141522102093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد عبد الحسن شاكر محمود5946141521019010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور ابراهيم عاشور عبود5947141522092025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الناصرة للبناتادبيأزل أحمد محسن علي5948141522061002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية االمال للبناتادبيمريم عبد الزهره علي ضاحي5949141522108069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية جنات عدن للبناتادبيسجى محمود مجيد حميد5950141522119027
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد هاشم فؤاد جبر5951141521205011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية سومر للبناتادبيجنان حمادي سلمان خميس5952141522072031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410الخارجياتادبينسرين محسن علي نصيف5953141522401086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمرتضى محمد بيد هللا صاحي5954141521208239

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية ام ايمن للبناتادبينوره كاظم عذيب سالم5955141522062054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية التاخي للبناتادبيروال روميو حنا مسو5956141522081012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410الخارجياتادبيشيماء صالح الدين حسين خضير5957141522401061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية النعيم للبناتادبيهدى جواد عبد هللا علي5958141522073062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي جاسم محمد هاشم5959141521008108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن اسماعيل مفتن حسن5960141521038046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى ضياء سلمان غالي5961141521005102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمأل حسين عالوي سلمان5962141522067077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيسيف احمد سليم عبد5963141521204012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية البلديات للبنينادبيعلي موسى عبد السادة حمود5964141521037247

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية العراق للبنينادبيامجد محمد محمود منصور5965141521040008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية العراق للبنينادبياحمد حياوي سعود فياض5966141521040003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين سمير حسين حمزه5967141522095014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفداء للبناتادبيمريم طارش سلمان عبد علي5968141522100100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية التسامح للبناتادبيرانيا كمال محمود حسين5969141522076055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس عبد الحسين هاشم محيبس5970141521003054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية المرتضى للبنينادبيبريسم هادي اسماعيل عيدان5971141521051019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسوالف سلمان محمد عبد5972141522067050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الفداء للبناتادبيمياده حسن علي محمود5973141522100105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية سومر للبناتادبيبسمه اسعد فرحان مساعد5974141522072024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية ام ايمن للبناتادبياسراء حسين سعدون رمضان5975141522062004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية فدك  للبناتادبينور محمد شاني مهوس5976141522070112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد علي مولى عذيب5977141521037147

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى601.8اعدادية الكرامة للبناتعلميذكريات جاسم محمد حسين5978141512111024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى513ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء حسين مهدي صالح5979141512078055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى503إعدادية الجمهورية للبنينعلميمصطفى باسم محمد حسين شاه محمد5980141511016227

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية المعالي للبناتعلمينور ثامر نعمه عبود5981141512127056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى492إعدادية الجزيرة للبنينعلميحسين باسم لؤي حسون5982141511018062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية الثقلين للبنينعلميمحمد جاسب حسين وادي5983141511053016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى482إعدادية بطل خيبر للبنينعلميكرار عبد علي عزيز محمد5984141511011052
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلميهيثم صالح عبد هللا عبود5985141511019209

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميرنا طالب عبود عجه5986141512067019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية الرتاج للبناتعلميخديجه عيدان جعفر حسن5987141512121002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية الضفاف للبناتعلميضحى هادي شنيف منخي5988141512090038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى469إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي فراس وهيب محمد5989141511018179

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462إعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد حيدر فوزي محمد5990141511016194

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460إعدادية ابن رشد للبنينعلميسجاد حسين خليل عيدي5991141511023080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميعلي مثنى فليفل سلمان5992141511005074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميأمنيه سهيل عبود محمد5993141512067002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية البشير للبنينعلميعلي هادي احمد هواس5994141511036028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية المهج للبناتعلمينجالء مهدي قاسم ادبيس5995141512102056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية سومر للبناتعلميحوراء عماد كاظم بريسم5996141512072027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455إعدادية ابن رشد للبنينعلميمثنى حميد رشيد عزاوي5997141511023146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية االمال للبناتعلميزينب غموس عامر تويه5998141512108052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية االبتهال للبناتادبيرفل غالب يوسف ياسين5999141522069034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية سامراء للبنينادبياحمد كريم ناصر مطشر6000141521031007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى مجيد حمود حسن6001141521037345

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياسراء محمد ياسر حسن6002141522066014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي اياد عبد الكريم محسن6003141521005052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيفراس مهدي راضي حسوني6004141521032031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437إعدادية المروج للبنينادبيانمار ثامر حسن لطيف6005141521013025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعبد هللا علي محمود زيدان6006141521151011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437إعدادية المروج للبنينادبيزيد حازم محمد خلف6007141521013065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية المرتضى للبنينادبيمصطفى رزاق سلمان مصدك6008141521051087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيقاسم محمد سلمان عبود6009141521015093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية نور الهدى للبناتادبيمالك رضا سلمان ابو الليل6010141522124023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد فارس عبود حساني6011141521005091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية المعرفة للبناتادبيبسمه صادق قنبر عيسى6012141522106008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية المرتضى للبنينادبيايمن ليث شاكر ناجي6013141521051016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمها جبر حمد عجيل6014141522067078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية المهج للبناتادبيشهد كامل فرحان عبد هللا6015141522102077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء جاسم خضير خلف6016141522069039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية صفا بغداد االهلية للبنينادبياوس ياسر طالب محمد رفعت6017141521041003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعداية الهدى للبناتادبيزهراء طالل ابراهيم محمد6018141522077037
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد فراس ناجح حسن6019141521020074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيتيسير سلمان كاظم حسن6020141521038040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433 تموز للبنات14ثانوية ادبيفاطمه سامي صالح حسين6021141522071047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الكرامة للبناتادبيدينا ابراهيم محمود ابراهيم6022141522111014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيأيات سعد علوان كيطان6023141522067003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية المروج للبنينادبيشاكر صباح جميل مزهر6024141521013072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس عبد الكريم كاظم محمود6025141521008100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الفداء للبناتادبينور الهدى خضير داود كرمش6026141522100112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايالف علي حمزه كاظم6027141522067016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية عائشة للبناتادبيهبه حسن عالوي محمد6028141522074215

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية االبتهال للبناتادبياسماء خضير خليل خضير6029141522069004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد هللا عيسى عبد الحسين مصبح6030141521038108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الكرامة للبناتادبيهديل جمعه عليوي شايع6031141522111054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد سعدي عطشان عبيس6032141521027058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428إعدادية المروج للبنينادبيفاضل جميل مرهون طوفان6033141521013126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428إعدادية المروج للبنينادبيمنتظر زمن يوسف بريسم6034141521013175

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ذات الصواري للبناتادبيغفران مثنى نعيم برتو6035141522095068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحيدر طالب خضير رشيد6036141521038064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية النعيم للبناتادبيبتول ثجيل خريبط مهوس6037141522073016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ايالف للبناتادبيهدير سعد صادق علوان6038141522105026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء طالب بشير جابر6039141522101020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيحاتم كريم عبد كرمش6040141521210022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيعهد محمد محمود حسين6041141522066087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االسكندرونة للبناتادبيحنين مهدي كتاب حمد6042141522099018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعالء عبد الرحيم نعيس جالي6043141521024152

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء هادي ابراهيم علي6044141522074113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية المعرفة للبناتادبيأزل امجد محمد حنون6045141522106001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية التسامح للبناتادبيندى ناصر عالوي سلومي6046141522076171

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الفرح للبناتادبيتبارك شهاب احمد علوان6047141522125008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسعد شبيب بديوي مضعن6048141521008089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المهج للبناتادبيوالء علي حسين داغر6049141522102124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد خليل خلف محمد6050141522067053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد علي حسون مجيد6051141521009062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى خضير عبيس خلوفي6052141521015114
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعبير ريسان حامد سمير6053141522088023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المهج للبناتادبيزهراء صباح صكبان غشيم6054141522102051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االسكندرونة للبناتادبيايات اسعد احمد خضير6055141522099006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعمار اياد عبد الرضا جليل6056141521030087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى فتحي رزوقي محمد6057141521026148

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المهج للبناتادبيهيام علي فرهود لفته6058141522102122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعلي محمد راضي خلف6059141521030084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير عبد الرضا ضبع حسين6060141521008020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الصمود للبناتادبينبأ طارق مرزه عوده6061141522101047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء حسين كمال احمد6062141522221024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد خشيني عوض رحم6063141521205004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعلي احسان علي خلف6064141521030072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى حسام عبد هللا عبد الرسول6065141521005098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبياسراء حسين راضي خليف6066141522221002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية النزاهة للبناتادبيزهراء مجيد مشحوت علي6067141522093040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفداء للبناتادبيهبه منعم ابراهيم حمادي6068141522100122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الضحى للبناتادبيشهد مازن عاتي علي6069141522089041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد مهدي شكر محمود6070141521038024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي السجاد حسين عباس مهدي6071141521024156

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور كاظم حسن طوبان6072141522066111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد جبار محمد علي6073141521027055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417الخارجيونادبيمصعب جاسم جازع ارديني6074141521400048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية التسامح للبناتادبيعبير محمد كريم محمد6075141522076129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الفداء للبناتادبيشهد سعد كاظم غالي6076141522100067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية التاخي للبناتادبيشهد اياد علي حسين6077141522081020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد علي حسين كاظم6078141521005008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد خليفة صبر اضعيف6079141521038080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن محسن كاظم نعمة6080141521008044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهبة علي راضي حمادي6081141522115069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415 تموز للبنات14ثانوية ادبيغزل عقيل فاضل حسين6082141522071044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمريم عبد الواحد صالح سلطان6083141522063067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية ام القرى للبناتادبينور علي كاظم سالم6084141522079105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحيدر علي حيدر حسان6085141521205044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.2ثانوية ذات الصواري للبناتادبيامنه اياد سلمان داود6086141522095005
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيفاضل ساهي حسن جبر6087141521038134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الضفاف للبناتادبياسراء نعيم شنيف منخي6088141522090004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الناصرة للبناتادبيصفاء عيسى مهاوي جبار6089141522061048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الضحى للبناتادبينجالء علي صباح هادي6090141522089061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413إعدادية ابن رشد للبنينادبيمصطفى عبد الكريم شاكر خضير6091141521023191

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412إعدادية بطل خيبر للبنينادبيعلي ناصر عزيز عليوي6092141521011031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الناصرة للبناتادبيأريج عبد االمير ذياب مهيدي6093141522061001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيعبد هللا عباس رشيد عباس6094141521033017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية االبتهال للبناتادبينرجس احمد عبد كاظم6095141522069073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيغيب سعدون محسن ضمد6096141521005069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية بطل خيبر للبنينادبيمصطفى عباس خليف حسن6097141521011043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية المروج للبنينادبياحمد جمعه مسير جعفر6098141521013004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد ماجد محمد حسين6099141521049007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية عائشة للبناتادبيأيالف طالب جواد رضا6100141522074028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الناصرة للبناتادبيبتول جليل ابراهيم أحمد6101141522061009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المهج للبناتادبيعلياء حسين موسى رحيم6102141522102085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية ابي عبيده للبنينادبيمحمد رحيم دنبوح زايد6103141521030111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر صالح كاظم محمد6104141521008177

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية البشير للبنينادبياحمد بالسم حسون علي6105141521036003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408إعدادية المروج للبنينادبيحسن فالح نجم عبد6106141521013041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية النجاح للبنينادبيمؤيد حمدان حسين كرحوت6107141521027053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي حسين لفته جمعه6108141521015074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي سالم عبد مسلم حول6109141521020049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية فدك  للبناتادبينسرين عصام عبد هللا غضبان6110141522070102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية سومر للبناتادبيزينب كريم عبد المحسن خضير6111141522072083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية فدك  للبناتادبيهبه حامد عبد الحسن جياد6112141522070115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الفضائل للبناتادبيحنين كريم عبود حسون6113141522083006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى عالوي حسين حمد6114141522083018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الضحى للبناتادبيوئام حاتم حمزة عبد6115141522089070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعداية الهدى للبناتادبيمريم سمير فاضل محسن6116141522077072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية نور الهدى للبناتادبياالء فاضل جاسم واعي6117141522124002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الفداء للبناتادبيهديل فرحان عبطان صكبان6118141522100126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية سومر للبناتادبيساره علي حسن عبد الحسين6119141522072086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية سومر للبناتادبياسراء علي حزام عناد6120141522072013

196 من 180صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية البلديات للبنينادبيسيف اسعد اربيج خليفه6121141521037154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحيدر خضير عباس حمد6122141521048024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحسن عبد الكريم عجة حطاب6123141521029065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور عبد الكريم حسين راضي6124141522095089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المهج للبناتادبيزينب حسين علي حسين6125141522102061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي صبحي محمد خليفه6126141521024176

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الضفاف للبناتادبيزينب اسماعيل محمود وكاع6127141522090026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المهج للبناتادبيوالء عبد الرسول خزعل حسين6128141522102123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية سومر للبناتادبيمريم اياد عبادي حبيب6129141522072119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية االسكندرونة للبناتادبيمها داود سالم محمود6130141522099078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبياثار حميد حسين عنفوص6131141522223001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب عبد الخالق سعران جبير6132141522106016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكرار علي جبار نفل6133141521019084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد خالد بدر فرج6134141521024010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل احمد فخري محمود6135141522106013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية البشير للبنينادبياحمد علي حسين كاظم6136141521036008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبييوسف أحمد هادي دشتان6137141521012102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد سلمان حسين علي6138141521048003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي رافد جبار عبد6139141521026086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايمان وليد داود سلمان6140141522067017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمثنى عباس محمد عباس6141141521012069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية البلديات للبنينادبيكرار علي سلمان عبد هللا6142141521037276

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعداية الهدى للبناتادبيامنه حسن علي حسين6143141522077007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الصمود للبناتادبينانه سمير صالح ابراهيم6144141522101045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعباس عدنان حبيتر حسين6145141521015056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية عائشة للبناتادبيتقى عبد السالم عباس حسين6146141522074047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء عبد الستار جبار نريمان6147141522069041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406 تموز للبنات14ثانوية ادبيزهراء خالد تعبان فهد6148141522071024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب عباس صالح سلمان6149141522061041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406إعدادية صنعاء للبنينادبيميثم كريم صبري أحمد6150141521025055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الفضائل للبناتادبيرسل نعيم حاتم سلمان6151141522083010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية التسامح للبناتادبيسمر محمد مجيد عبود6152141522076109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية جنات عدن للبناتادبيغفران عدنان علوان حسين6153141522119035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفداء للبناتادبيحنين حيدر سالم عبد علي6154141522100024
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية ام القرى للبناتادبيشام احمد نايف حسن6155141522079061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الزهورللبناتادبيحوراء محمد قاسم العيبي6156141522080016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفرح للبناتادبيشمس علي عجمي عبود6157141522125027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه قاسم محمود حسين6158141522107025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيباسم هاتف علي جواد6159141521015026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405إعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين حيدر عبد الحميد حسين6160141521023049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ذات الصواري للبناتادبيدعاء صباح درويش عويد6161141522095026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم هيثم عبد الستار محمود6162141522095081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية التاخي للبناتادبيغاده محمد عبد محمد6163141522081023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية فدك  للبناتادبينبأ كريم رسن حاشوش6164141522070100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمصطفى عامر قاسم حميد6165141521200248

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيمريم يونس عباس عبيد6166141522223062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية عائشة للبناتادبيأُنس محمد فرج راضي6167141522074002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405إعدادية المروج للبنينادبيمرتضى احمد جاسم جريان6168141521013154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية النجاح للبنينادبيياس احمد يحيى ياس6169141521027080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية البشير للبنينادبيليث ثامر عذافه جبار6170141521036073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.2ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفرح علي حسين ميرك6171141522095071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد ستار نايالي نجم6172141521009025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين شهيد كريم مشعان6173141521038054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404إعدادية المروج للبنينادبيناصر عيسى ناصر محمود6174141521013178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الكرامة للبناتادبيلبنى ياس خضير عباس6175141522111035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمة عماد عناد مهدي6176141522089050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ام ايمن للبناتادبيحوراء نجم عبد عبد الحسن6177141522062018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ام ايمن للبناتادبيرقيه مروان غالب فزع6178141522062023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمه علي حسن جاسم6179141522101031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية البلديات للبنينادبيأحمد بالل صالح شكر6180141521037005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ابن البيطار للبنينادبيسجاد صالح حسن ازغير6181141521029037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيفاضل داود ياسين صالح6182141521015089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية النزاهة للبناتادبيكوثر طالب عويد منحوش6183141522093079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية عائشة للبناتادبينبأ محمد كاظم غيالن6184141522074198

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء حسين علي محسن6185141522074094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الوفاء للبناتادبيزينب جواد عبد الكاظم محمد6186141522128010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية النورين للبنينادبيطيف رعد احمد عداي6187141521004028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الفرح للبناتادبيتبارك قيس جبر عزيز6188141522125009
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبياية هاشم محمد احمد6189141522224017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الكرامة للبناتادبيضحى موفق زياره صالح6190141522111031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الزهورللبناتادبيافياء عالء حسين شيوب6191141522080004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمة خالد طالب جاسم6192141522089049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين علي امشالي ماهود6193141521201067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية النجاح للبنينادبيسيف سعد سامي مقصد6194141521027028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403إعدادية الجزيرة للبنينادبييوسف ماجد عبد الحسين مبارك6195141521018124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية التسامح للبناتادبيمروه حمزة حسين حمد6196141522076153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعداية الهدى للبناتادبيسجى طارق علي عباس6197141522077054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيكاظم فرحان محمد رفاك6198141521205102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية سومر للبناتادبيزينب سعد دايخ عناد6199141522072079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية عائشة للبناتادبيميقات كريم عطيه جليهم6200141522074191

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسن ناصر دوسه ولي6201141521202010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيريام كاظم خلف زويد6202141522222025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية البشير للبنينادبياحمد محمد حاتم نجيب6203141521036011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية جنات عدن للبناتادبيميس كاظم هاشم موسى6204141522119046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية نور الهدى للبناتادبيهدى عزيز عبد هللا نعمه6205141522124027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمنتظر باسم بوري حمد6206141521038183

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى محمد قاسم مطر6207141521037349

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى علي جويعد غياض6208141521037322

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402إعدادية ابن رشد للبنينادبيعبد هللا خالد عبد علي منصور6209141521023093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد علي طعان شعالن6210141521026126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية التاخي للبناتادبيفاطمه مزهر كامل جاسم6211141522081028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الجمهورية للبناتادبيهدى خالد داود محمد6212141522098069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزهراء سعد عبد الحسن عبد6213141522063029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية معصومة للبناتادبينور عبد كريم عايز6214141522113023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد كريم عباس سيد6215141521009065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمهند صدام حسون خميس6216141521038188

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزهراء حامد قاسم علي6217141522104013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسن هاشم ناصر حسين6218141521205028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم محمد فالح صالح6219141522093085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الضفاف للبناتادبيايمان ناجي عبد الواحد ناصر6220141522090012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401إعدادية ابن رشد للبنينادبياحمد بهاء ضياء جاسم6221141521023006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية عائشة للبناتادبيزينه صفاء فرمان عبد الرحمن6222141522074124
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الخليج العربي للبناتادبيدعاء حسين عبد الرضا الزم6223141522063021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيفيصل حسين علي عبد الرزاق6224141521005070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى كمال جاسم محمد6225141521037344

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية اليقظة للبنينادبيسيف حسين علي عليوي6226141521028054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحسن عبد ليلو جاسم6227141521003092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية زينب للبناتادبيايات كاظم مكطوف معيدي6228141522110014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحيدر علي سكران حسن6229141521201092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المهج للبناتادبيساره سالم زغير جاسم6230141522102068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية زينب للبناتادبيابتهال عبد عباس حسين6231141522110006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيحسين علوان سهيل كالب6232141521206018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401إعدادية بشار بن برد للبنينادبيياسر محمد عبد الكريم محمد6233141521024281

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى قاسم عبيد ديوان6234141521038181

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401إعدادية ابن رشد للبنينادبياشرف احمد خزعل هكش6235141521023032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية التسامح للبناتادبينور حسن بريسم عيدان6236141522076174

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية البلديات للبنينادبيعلي عبد الرضا حاتم حافظ6237141521037232

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية المهند المسائية للبنينادبيحمزه نجم عبد الحسين شالكه6238141521211033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيرسول هيثم عبد مراح6239141521038074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الضفاف للبناتادبيزهراء صادق مكطوف عبد ربه6240141522090024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية التاخي للبناتادبيغفران عامر جاسم محمد6241141522081024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية التسامح للبناتادبيمريم تركي علوان شايش6242141522076154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400إعدادية المروج للبنينادبيمحمد مظلوم صالح سلمان6243141521013150

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد بهاء صدام موسى6244141521027025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي زاير حسين6245141521008055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية المرتضى للبنينادبينور حسين محمد عبد هللا6246141521051092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية سامراء للبنينادبيمرتضى حسن دعدوش زعيري6247141521031072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيعبد هللا بسام عادل حسن6248141521033016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى محمد بهلول جاسم6249141521038182

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية النعيم للبناتادبيهدير مؤيد عبد الهادي صالح6250141522073064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية صفية للبناتادبيوالء صالح خضير عبد الحسين6251141522075204

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية صفية للبناتادبيهبه مراد عبد العباس خلف6252141522075190

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عباس صخي عواد6253141521019039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399الثانوية الشرقية للبناتادبيرسل علي عبد الكاظم ظاهر6254141522097011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية صفا بغداد االهلية للبنينادبيمحمد طالل زيدان خلف6255141521041009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الفضائل للبناتادبيشهد رحيم مثنى غالي6256141522083023
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية العراق للبنينادبيايمن حميد عبد هللا شاطي6257141521040009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية البشير للبنينادبياسامة طارق علي جاسم6258141521036015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيخضير داود ياسين تركي6259141521015044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ابن البيطار للبنينادبيرياض خماس كعيد محمد6260141521029034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ابن البيطار للبنينادبيستار لطيف غافل حرش6261141521029036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيباقر محمد حسين ميرولي6262141521019019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية عائشة للبناتادبيمريم صالح مهدي صالح6263141522074183

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسين علي دحام عزيز6264141521205036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية عائشة للبناتادبيرسل ضياء عباس مطلك6265141522074071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية حطين للبناتادبيآيه عادل عبد بدر6266141522068006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء صبيح بريدي سعدون6267141522124012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعلي عيدان اجثير طعمة6268141521205085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية ابن خلدون للبنينادبيليث علي صباح طالب6269141521049084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية دار الحكمة للبنينادبيفاضل كريم عباس سرهيد6270141521026102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيجعفر حسين كريم محسن6271141521009012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيغسان منذر نعمه عبود6272141521020056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية التسامح للبناتادبيغفران جمال عزيز احمد6273141522076135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى حسين خلف شمام6274141521018111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397إعدادية بشار بن برد للبنينادبيساجد عواد عبد طعمه6275141521024104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعباس قاسم حبتر كاظم6276141521201136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المهج للبناتادبيغفران احمد صالح عواد6277141522102087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد فليح دفار عويد6278141521018019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الضحى للبناتادبيرانيه كريم مجيد سلمان6279141522089022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الزهورللبناتادبيمريم جاسم جواد عبيد6280141522080060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عباس فاضل جوهر6281141522111023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيغفران عامر ابراهيم احمد6282141522122012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحسن فالح تقي اسفنديار6283141521200060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيجمعه محمد علي داود حسن6284141521205022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين رحيم امهودر محمد6285141521049021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيمحمد محمود نعمه فرهود6286141521204024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد مهدي فليح خضير6287141521026134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعبد الرحيم عباس محسن علي6288141521026072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحيدر علي جبار مشكور6289141521030043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية النورين للبنينادبيوليد خالد تركي جاسم6290141521004048
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية النجاح للبنينادبيسيف علي رحيم شاني6291141521027029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعبد المجيد بشار عداي مخيلف6292141521029046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية اليقظة للبنينادبيازهر جليل خلف غبين6293141521028012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية النورين للبنينادبيحسين حيدر علي سالم6294141521004020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعداية الهدى للبناتادبياسراء علي محسن عاصي6295141522077001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد ثامر شاكر سلمان6296141521038007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعالء محمد هاشم عبود6297141521024155

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االبتهال للبناتادبيمريم جبار عبد الصاحب حسن6298141522069069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396إعدادية الجزيرة للبنينادبيانور صالح هادي سلمان6299141521018029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية التسامح للبناتادبيزينة عدنان اكرم عيدان6300141522076094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية صفية للبناتادبيهبه طالب مطلك محمد6301141522075188

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االبتهال للبناتادبيالهام عبد الستار سلمان عباس6302141522069011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االبتهال للبناتادبيريام جميل محمد جاسم6303141522069037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيأفراح عودة إسماعيل سهيمه6304141522064003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية فدك  للبناتادبيطيبه حسن علي حسن6305141522070081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الضحى للبناتادبيايه عصام حميد رشيد6306141522089013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية المعالي للبناتادبيهند بشير حسون محمد6307141522127073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية البشير للبنينادبيخضر حميد كريم سلمان6308141521036033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى عادل خلف شريو6309141521037336

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد ماجد ناهي مطير6310141521049039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحيدر خالد جابر كاظم6311141521020030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد كيالن جواد كاظم6312141521026010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبياية قاسم محمد جعفر6313141522085003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه حليم عبود سلطان6314141522066057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394إعدادية بطل خيبر للبنينادبيمحمد قاسم علي نصيف6315141521011039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية البلديات للبنينادبيإحسان زهير عباس رشيد6316141521037001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الشمائل للبناتادبينبأ سالم علوان جبر6317141522109057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية البشير للبنينادبيعلي غضبان مراد كاظم6318141521036060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيأحمد حسن جاسم محمد6319141521020002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمروان فالح راضي محيبس6320141521024246

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الصمود للبناتادبيهبه عماد عبد الرزاق خليل6321141522101052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية عائشة للبناتادبيطيبه علي العيبي علي6322141522074159

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية دار الحكمة للبنينادبيقيصر علي طعان شعالن6323141521026104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس جبار علي سلطان6324141521026068
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الزوراء للبنينادبيدانيال طالب صالح شكير6325141521001012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية ابن البيطار للبنينادبياسماعيل جابر زويد خلف6326141521029013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى عباس مصطفى مجيد6327141521005103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية المروج للبنينادبيعمر ثامر عبد حسن6328141521013118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية المروج للبنينادبيفالح مجيد حميد حسن6329141521013128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعمر هيثم سعدي محمود6330141521009052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى صالح كامل فرحان6331141521015117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النعيم للبناتادبينوره مصطفى موكد ادريع6332141522073059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه عادل حسين ظاهر6333141522061051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النعيم للبناتادبيبتول جاسم ربح حسين6334141522073017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النزاهة للبناتادبيشهد هالل كريم علي6335141522093066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيغفران عبد العزيز شياع مسلم6336141522132006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية النورين للبنينادبيسيف اسعد اسماعيل عبود6337141521004027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392إعدادية المروج للبنينادبيغزوان خالد محسن مويل6338141521013125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي كريم علي حسين6339141521008124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية النجاح للبنينادبيحسين علي عبد هللا وسمي6340141521027017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيكاظم حلو داود سلمان6341141521032033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية سومر للبناتادبينبأ جبار دعيج خريبط6342141522072130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية فدك  للبناتادبيايمان حسن جاسم منصور6343141522070014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياالء طه فياض وسمي6344141522067013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية فدك  للبناتادبيغفران سالم غريب محمد6345141522070087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الرتاج للبناتادبيهيام راسم عودة صاحي6346141522121047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية معصومة للبناتادبيهديل علي منجل بدن6347141522113025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين حامد قاسم ديوان6348141521008047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار محمد علي قاسم6349141521008142

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي موفق عبد علي حظي6350141521003073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس حامد حمد رشيد6351141521008098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي كريم حمد فعل6352141521008123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية النجاح للبنينادبيارشد غالب عبداالمير فاضل6353141521027006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبينور الدين حليم جليد عطيه6354141521003119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد محمد خريبط سلمان6355141521038023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية سومر للبناتادبياشجان رعد مهدي جاسم6356141522072015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية زينب للبناتادبيرقيه عالوي عباس نعناع6357141522110033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الفداء للبناتادبيرسل جعفر علي شريف6358141522100035
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء حسن جاسم محمد6359141522079028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمنتظر مؤيد محمود علي6360141521048060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعمر فاهم محمد سرحان6361141521030091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية النعيم للبناتادبيظمياء عبد علي حسين زبون6362141522073040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيكرار حسين عامر عبيد6363141521205105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمة محمد عبد سلمان6364141522069062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعداية الهدى للبناتادبييسرى سعد عبد الكريم جعفر6365141522077088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية عائشة للبناتادبيهبه عالء مذخور كنيهر6366141522074217

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيهاجر تميم عباس تميم6367141522122019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيهاشم أحمد عباس عبد علي6368141521019119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين سعد موسى علي6369141521049022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الضفاف للبناتادبيغفران رسول محمد وجر6370141522090043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي مهند مبدر حمزه6371141521026097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية النورين للبنينادبيمصطفى كريم حسن عيسى6372141521004045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الزهورللبناتادبيلبنى حميد قاسم هدار6373141522080057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره سالم حسين كميت6374141522063041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية جنات عدن للبناتادبيساره حافظ كطن خلف6375141522119024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيرضا شريف خلف شمخي6376141521205052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد حميد رحمان حسب6377141522079065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الخنساء للبناتادبيايه رعد جاسب هاشم6378141522107005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية الزهورللبناتعلميمينا حسن محمد حسن6379141512080069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي ابراهيم خليل اسماعيل6380141511023103

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية ام عمارة  للبناتعلميسجى لؤي داود عليوي6381141512087021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409إعدادية ابن رشد للبنينعلميميثم علي محمد حمزه6382141511023196

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمحمد سعد خالد محمد6383141511020106

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيامجد علي جابر حسن6384141521201033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار محمد عبد الواحد ثامر6385141521008141

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية سيد الشهداء للبنينادبينورس فيصل غني خميس6386141521008188

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد قاسم حمود خميس6387141521024113

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد حيدر حسين عباس6388141521038009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الوفاء للبناتادبيزينب فائز سلمان جدعان6389141522128011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية عائشة للبناتادبيمريم عبد الستار زاير الزم6390141522074184

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبياحمد محمد جبر مطلك6391141521059003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياياد نجم عبد هللا عواد6392141521015024
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الزهورللبناتادبيوقار قابل نجم عبدهللا6393141522080081

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الفداء للبناتادبيعذراء عماد صالح مهدي6394141522100082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية صفية للبناتادبيزينب علي زامل عطيه6395141522075089

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية جنات عدن للبناتادبيافنان عبد هلل حسين عيسى6396141522119001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيالحسن طالل خليفه سلمان6397141521200045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية االسكندرونة للبناتادبييقين جبار محسن حسين6398141522099096

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيادريس باسم احمد صالح6399141521015012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيحسين نزار عبد الحسن عبد النبي6400141521033011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378ثانوية السجود للبناتادبيأيالف عقيل كاظم حاتم6401141522065005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد عبد هللا ناظم مرهج6402141521015101

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية عائشة للبناتادبيرؤى صدام عليوي خابط6403141522074065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368إعدادية المروج للبنينادبيمروان خالد احمد عيسى6404141521013157

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم سعدون راعي حويز6405141522093082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361ثانوية سومر للبناتادبيحنان عبد هللا حسو منصور6406141522072035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية زيونة األهلية للبنينعلميليث محمود محمد صالح عمر6407141511043036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الجمهورية للبناتعلميرقيه عامر عبد الرحمن شمسي6408141512098025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية التسامح للبناتعلميغفران عظيم عبد الحسن راشد6409141512076104

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية التسامح للبناتعلميفاطمه جبار وهيب جاسم6410141512076109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.2ثانوية المقاصد االهلية للبنينعلميفيصل محمود سامي عبد القادر6411141511034046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميرسل سعد باقر عبد6412141512114009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلمينور عدنان طرف حنو6413141512152007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية ابن رشد للبنينعلميعلي سعيد عباس منشد6414141511023114

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428 تموز للبنات14ثانوية علمياالء فالح حسن جمعه6415141512071008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميبتول عماد جابر مهدي6416141512085011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421الثانوية الشرقية للبناتعلميرندا رمزي جعفر جواد6417141512097026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418إعدادية النضال للبنينعلميمصطفى امير صخي ارزوقي6418141511014016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلمياحمد خضير عباس محمود6419141511152001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية النظامية للبنينعلميماهر كامل موسى هاشم6420141511002039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية التسامح للبناتعلميشهد عبد الكريم عبد الواحد كريم6421141512076091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلمياحمد زهير مهدي صالح6422141511009006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االمال للبناتعلميقبس ستار كطيف عباس6423141512108090

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد كريم عبد اللطيف حسين6424141511027100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408إعدادية الجمهورية للبنينعلميأحمد مصطاف خميس جاسم6425141511016019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية التسامح للبناتعلميفاطمه رياض سعدون مجيد6426141512076111
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية التسامح للبناتعلميرقيه احمد محمد ياسين6427141512076056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الصفوة األهلية للبناتعلميفاطمه فاضل باقر عبد6428141512114034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ذات الصواري للبناتعلميسليمة عصام ذيبان حمودي6429141512095055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398 تموز للبنات14ثانوية علميشيماء سعد ناصر خشن6430141512071052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميمحمد عماد صادق عبد الغفور6431141511020108

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميصبري صالح صبري عبد الكريم6432141511008076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الصادقات للبناتعلميمياسه علي عبد خميس6433141512126018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية سومر للبناتعلميغفران عماد عباس حمزه6434141512072083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية الفرح للبناتعلميفاتن غني وحيد عفن6435141512125027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية معصومة للبناتادبيابتهال شاكر محمد سيد6436141522113001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسالم ماجد ميس عليوي6437141521024123

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية سامراء للبنينادبيذو الفقار كنعان أحمد درويش6438141521031030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ام القرى للبناتادبيضحى عبد الرحمن بريسم شايع6439141522079072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ام القرى للبناتادبيسناري عبد هللا عبادي حمد6440141522079060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الخنساء للبناتادبيروان واثق صفاء الدين محمود6441141522107015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الخنساء للبناتادبيصفا عبد الكريم عباس احمد6442141522107021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385إعدادية المروج للبنينادبيبراء احمد محمد سلمان6443141521013034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385إعدادية بطل خيبر للبنينادبيزين العابدين احمد موسى حيدر6444141521011015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية المعرفة للبناتادبيبسمة حازم عزيز جبار6445141522106007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعبد الجبار حسن وهيب جاسم6446141521008101

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية المعالي للبناتادبيهدى صالح مهدي محمود6447141522127070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية عائشة للبناتادبيمنتهى كاظم حميد مطر6448141522074189

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره جواد كاظم صرع6449141522063039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الكرامة للبناتادبيبراء يوسف محسن عمران6450141522111006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمصطفى حسين محمد جباره6451141521210085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحنين خضير احمد فهد6452141522222013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية سامراء للبنينادبييوسف عوده عبد السادة حيدر6453141521031085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382إعدادية الجزيرة للبنينادبيسامر احمد رشيد عبد6454141521018047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه صالح الدين صالح ابراهيم6455141522127050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية حطين للبناتادبيزهراء يعقوب يوسف عسكر6456141522068023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379ثانوية السجود للبناتادبيغصون حسن عبود مشكور6457141522065027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية ام القرى للبناتادبيمنى عبد الكريم محمد احمد6458141522079096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية التسامح للبناتادبيشمس حسين مظهر نوري6459141522076112

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية التفاؤل المختلطةادبيهاله عبد الرحمن اسماعيل خليل6460141522151009
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء سعد مانع حديد6461141522074099

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374ثانوية سومر للبناتادبيجنان حسن زايد حسين6462141522072030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373إعدادية ابن رشد للبنينادبيصهيب اكرم عبد اللطيف زكي6463141521023083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحسين محمد كاظم حسن6464141521030039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيمصطفى يونس علي عباس6465141521206043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد هادي معله بدر6466141521026137

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370ثانوية االبتهال للبناتادبينورس نعيس حايط سعيد6467141522069079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369إعدادية ابن رشد للبنينادبيمصطفى علي خليل يوسف6468141521023194

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسن صالح ابراهيم جاسم6469141521026025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368ثانوية الخليج العربي للبناتادبيفاطمه الزهراء وحيد سلمان عبد هللا6470141522063062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى532اعدادية دار الحكمة للبنينعلميحسن فرحان ثامر محمد6471141511026016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميمحمد حسن علي سالم6472141511008155

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442إعدادية ابن رشد للبنينعلميمحمد قيس قاسم خضر6473141511023163

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس رحيم محمد وسخ6474141521028064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية التسامح للبناتادبيضحى كامل محمود جالب6475141522076124

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية اسد بغداد للبنينعلميوعد علي حسين عبد6476141511048063

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميانسام جبار كاظم خلف6477141512117007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية العقيدة للبناتعلميزهراء سالم يوسف بابا6478141512103022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية عائشة للبناتعلميعذراء جواد محيسن فرج6479141512074216

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية اليمامة المسائية للبناتعلميبسمه مصطفى لطيف حمودي6480141512225005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلميحوراء علي حسين جابر6481141512066012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعداية الهدى للبناتعلميجمانه عالء عبد العزيز حسن6482141512077017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ام القرى للبناتعلميمروه فاضل مزيون مكطوف6483141512079100

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية عائشة للبناتعلميعذراء علي محسن صيوان6484141512074218

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الضفاف للبناتعلميطيبه عبود صالح عبيد6485141512090039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية صفية للبناتعلميمريم حسين ابوكيف كاطع6486141512075077

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اإلعدادية النظامية للبنينعلميمحمد كاظم عبد التاج عبد عون6487141511021196

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الزهورللبناتعلميساره زهير عباس هجول6488141512080041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية صفا بغداد االهلية للبنينعلمياسامه رزاق عليوي عجيل6489141511041003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430إعدادية الجزيرة للبنينعلمياحمد ثامر بدري طه6490141511018008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429إعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد هادي محي الدين علي6491141511016034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية النجاح للبنينعلميزين العابدين علي سليم عباس6492141511027043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الضفاف للبناتعلميليلى نعيم موسى عبد الساده6493141512090050

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الصدر الثاني للبنينعلمياحمد فرحان شناوة علوان6494141511006002

196 من 191صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلميداليا سعد عبد الكريم احمد6495141512085015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية زرقاء اليمامة للبناتعلميمريم سمير خليل عباس6496141512067061

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االمال للبناتعلميزمن عباس عاصي جبوري6497141512108045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية اليقظة للبنينادبياسعد خلف علي رهيف6498141521028013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية النورين للبنينادبيمحمد سعد عناد جاسم6499141521004041

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية التسامح للبناتعلميايه عطيه حمود درج6500141512076017

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية المهند المسائية للبنينعلميعبد الرحمن انور محمد مشحوت6501141511211012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى547إعدادية المروج للبنينعلمياحمد عماد عباس خميس6502141511013012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى528ثانوية دجلة للبناتعلميصفا خليل ابراهيم عباس6503141512078083

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى492إعدادية الجزيرة للبنينعلميعمر ثائر محمود عبد الرزاق6504141511018197

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الفداء للبناتعلميضحى هادي حسين علي6505141512100059

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية العقيدة للبناتعلميزينة زهير عزيز عبود6506141512103026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية النعيم للبناتعلمينور ازهر تركي زغير6507141512073025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى485اإلعدادية النظامية للبنينعلميحيدر هيثم احمد راضي6508141511021075

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية النزاهة للبناتعلميفاطمه صادق حسن كاظم6509141512093056

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية دجلة للبناتعلميكاسيا هاريتون اكوب ابراهام6510141512078098

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية المهج للبناتعلميزينب حمادي نصيف جاسم6511141512102036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية الخليج العربي للبناتعلميشمس موفق علي جواد6512141512063036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية المعلمين االهلية للبنينعلميمصطفى نمير فخري محمد6513141511056044

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية عائشة للبناتعلميحنين غانم حاتم شمخي6514141512074065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية صفية للبناتعلميياسمين كنعان شغدون لوتي6515141512075107

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية النزاهة للبناتعلميدعاء صبر حمزه جليب6516141512093013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية سومر للبناتعلميضحى حسن هادي عطيه6517141512072076

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية االمال للبناتعلميهبه هللا جمال هاشم الزم6518141512108110

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية عائشة للبناتعلميايشل رحيم زعيل ثاني6519141512074039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473.1ثانوية ذات الصواري للبناتعلميتبارك خالد فاضل عباس6520141512095018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميحيدر زمان عبد الصاحب حسن6521141511042022

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية المهج للبناتادبيشيماء سعد ياس خضير6522141522102079

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الفداء للبناتادبيايات طالب عبد الحسن جبار6523141522100011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية ابي عبيده للبنينادبيعبد هللا زهير حسين علي6524141521030065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية فدك  للبناتادبيغاده اسامه سامي هاشم6525141522070086

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الناصرة للبناتادبيورود علي احسان محمد6526141522061082

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيزيد محمد عبد محمد6527141521005043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية الجمهورية للبناتعلميمريم حمزة جاسم محمد6528141512098041
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلميبشار سالم عبد الرسول عبد الحسين6529141511005019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى458اإلعدادية النظامية للبنينعلميابراهيم علي عبد االمير شغاتي6530141511021003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الصفوة األهلية للبنينعلميمرتضى لطيف داود طه6531141511042053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457اعداية الهدى للبناتعلمينور ثامر موسى باشا6532141512077087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الصادقات للبناتعلميطيبه مصطفى عبد الرضا خلف6533141512126011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية دار الحكمة للبنينعلميفادي سعد جدعون عبد هللا6534141511026076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455إعدادية طارق بن زياد للبنينعلميعبد الباقي مضر عبد الباقي ابراهيم6535141511020060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيعلمينور الهدى كريم كاظم ياسين6536141512085042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية المعالي للبناتعلميتبارك صالح مجبل حسين6537141512127010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية سيد الشهداء للبنينعلميعباس حميد محمد نعمه6538141511008081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الفداء للبناتعلميفاطمه فاضل عبد حبيب6539141512100073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية عائشة للبناتعلمياخالص فاضل يوسف علي6540141512074292

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الناصرة للبناتعلميآيات حسين كامل صبر6541141512061001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية ايالف للبناتعلميداليا خالد ابراهيم كاظم6542141512105015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية االمال للبناتعلميزينب رزاق كحيص لشان6543141512108050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الفداء للبناتعلميهدى خالد عباس جاسم6544141512100100

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعداية الهدى للبناتعلميغفران رشيد عباس رشيد6545141512077069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية ذات الصواري للبناتعلميشهد قيس شكر محمود6546141512095061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية زينب للبناتعلميسندس حسين عيسى عذب6547141512110088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.7ثانوية المتميزين للبنينعلميابراهيم عباس ابراهيم حمود6548141511007001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الزوراء للبنينعلميمحمود محمد محمود شائع6549141511001097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية زينب للبناتعلميدنيا هادي حمد عبد الرضا6550141512110042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية زينب للبناتعلميطيف علي ردام نصيف6551141512110102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية ايالف للبناتعلميميس نوزاد علي مراد ولي6552141512105050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الخليج العربي للبناتعلميشهد ضياء اسماعيل خليل6553141512063038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتعلميفاطمه عباس طعمه حسن6554141512117058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449إعدادية عقبة بن نافع للبنينعلميالحسين مصطفى علي عباس6555141511009020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449إعدادية الجزيرة للبنينعلميعلي سليم عماش سلطان6556141511018167

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية دجلة للبناتعلميتالين ليون كريكور اوهانيس6557141512078017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية ابي عبيده للبنينادبيحسين مالك مزهر محمد6558141521030038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيميس سعد عبد هللا خلف6559141522104038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433إعدادية صنعاء للبنينادبيحسين علي شندي ثجيل6560141521025017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية المهج للبناتادبيزهراء قاسم عطيه عبود6561141522102056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء احمد شريف غضبان6562141522115028
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية االمال للبناتادبياستبرق فيصل غازي غني6563141522108004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيشهد قحطان عوض حبيب6564141522222036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين فيضي محمد حسن6565141521038056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419اعداية الهدى للبناتادبياسراء محمد صالح محمود6566141522077002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المهج للبناتادبيمروه جليل عزيز طلب6567141522102102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415إعدادية ابن رشد للبنينادبيزيد محمد حمودي حمدي6568141521023065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية المعالي للبناتادبيلبنى احمد هادي يونس6569141522127051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية سومر للبناتادبيبنين فؤاد حسن ماجد6570141522072026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد عبد الجبار حسين علي6571141521027060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410اعداية الهدى للبناتادبيسرى مكي مهدي حسون6572141522077058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهد جاسم حميد راضي6573141522115044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد حسين فرحان كريم6574141521027056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية صفية للبناتادبيصفا حافظ ابراهيم ناصر6575141522075126

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404إعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي حسين علي دعير6576141521023107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية عائشة للبناتادبيبراق جمعه فدعوس عذيب6577141522074041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد محمود ياسين احمد6578141521005012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي أسعد جبار خضير6579141521038113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية االسكندرونة للبناتادبيوالء عبد السالم توفيق خطاب6580141522099095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الكرامة للبناتادبيهاجر عبد هللا حسين محمد6581141522111051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد هيثم ناجي حسن6582141521005014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية السجود للبناتادبيريتاج علي عبد شعبان6583141522065015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيدينا نجيب محمد حمد6584141522066035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الفداء للبناتادبيليلى علي غازي حيدر6585141522100097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي عباس عجيل جباره6586141521005060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحميد مجيد كريم ساكت6587141521015039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى عامر عبود حسين6588141521026146

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية النزاهة للبناتادبينور عباس عوده عبود6589141522093096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء نجم عبد زيدان6590141522074112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيكرم غسان مجيد احمد6591141521009055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية السجود للبناتادبياالء قاسم عبد الساده ضمد6592141522065006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية االسكندرونة للبناتادبينبراس حميد مطر عبود6593141522099085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388إعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي كريم عباس سبهان6594141521023125

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الزهورللبناتادبيسالي عباس جابر طاهر6595141522080041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الوفاء للبناتادبيرنين صفاء عبد الجبار تقي6596141522128008
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388إعدادية صنعاء للبنينادبيبالل ستار محمد نصيف6597141521025011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388إعدادية الجزيرة للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم مالك محمد6598141521018061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعباس خالد عباس محمد6599141521209040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد خليفه تايه علي6600141521208212

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيأفراح غانم معويد جلود6601141522064004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ام القرى للبناتادبينور الهدى جابر عطيه محمد6602141522079102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد ماجد خماس جعفر6603141521018021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ام القرى للبناتادبيتغريد رعد عباس محسن6604141522079023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية التسامح للبناتادبيصفا صفاء عبد الوهاب عبد الرزاق6605141522076119

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية البشير للبنينادبيحسين كريم بسيلة جواد6606141521036024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية البشير للبنينادبيحسين هاشم محيسن غليم6607141521036026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية البشير للبنينادبيحيدر عبد الزهرة ماهود خفي6608141521036028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيطيف حليم جليد عطيه6609141521003053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد راضي حسين الزم6610141521024012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية النزاهة للبناتادبيشفاء كاظم مهدي مصارع6611141522093056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسين علي حسن جابك6612141521205035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء عبد الواحد خلف عصب6613141522061033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسمر عالء الدين حسين حميد6614141522222033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية النعيم للبناتادبيسحر بداي عبد علي مال هللا6615141522073033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل هادي كاظم ذياب6616141522079034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية صفية للبناتادبيدنيا جبار راضي بهيدل6617141522075047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386إعدادية المروج للبنينادبيكرار زاير حسن سليمون6618141521013135

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى احمد مجيد عذير6619141521037326

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية البلديات للبنينادبييوسف محمد جابر حمادي6620141521037371

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية ايالف للبناتادبيتبارك قصي عمران عبد هللا6621141522105002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية المعرفة للبناتادبيتمارا تحسين علي حسين6622141522106011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586ثانوية بدر الكبرى للبناتعلميبنين عباس خضر حمزه6623141512104005

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564اعدادية التسامح للبناتعلميسحر صدام حمزة عزيز6624141512076081

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلمياوس وسام محمد حسين6625141511019039

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية آمنة بنت وهب للبناتعلمينور حميد كاظم يوسف6626141512066056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي كريم هاشم ضيدان6627141521024184

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية النجاح للبنينادبيعلي غسان فراس جاسم6628141521027040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية الفداء للبناتادبينور حامد عبد هللا فيصل6629141522100115

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية الخنساء للبناتادبيرند فاضل علوان محمد6630141522107014
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية البلديات للبنينادبيبهاء حسين علوان كمر6631141521037049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمرتضى عادل جعفر لغيوي6632141521026139

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيباقر قاسم ناهي كمر6633141521038036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيكرار تحسين جعفر يحيى6634141521209058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377إعدادية المروج للبنينادبيمنتظر جاسم مسير جعفر6635141521013174

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373اعدادية التسامح للبناتادبيزينب علي درجال جبر6636141522076090

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اإلعدادية النظامية للبنينعلميعلي رياض خفي كاطع6637141511021127

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية الفداء للبناتعلمياخالص جاسم محمد جباره6638141512100001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية االبتهال للبناتادبيحوراء حميد حربي خزعل6639141522069022
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