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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد701اعدادية العقيلة للبناتعلميحوراء علي هاشم غضبان1151512040012

الطب/جامعة بغداد699.6ثانوية الصدرين للمتميزينعلميعلي لطيف جاسم محمد2151511012013

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميدعاء قاسم محمد مجيد3151512054043

طب الكندي/جامعة بغداد694.5ثانوية الصدرين للمتميزينعلمياصيل حاتم زامل فليح4151511012003

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين حسن قاسم محمد5151511004035

طب الكندي/جامعة بغداد692.6ثانوية البتول للمتميزاتعلميبتول عالء جاسم محمد6151512057004

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي عيدان راضي رهيف7151511011076

طب االسنان/جامعة بغداد690اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميافراح علي حسين عليوي8151512046008

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد منعم علي شاطي9151511009159

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية الفيحاء للبناتعلميهيام سعد ناجي عبد10151512048080

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزينب علي منخي شنون11151512054080

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية الماثر للبناتعلميابتهال فرحان بهيدل كاظم12151512051001

الصيدلة/جامعة بغداد686اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلمياحمد ماجد خزيم خلوف13151511011014

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية الفكر للبناتعلميشهد يوسف كريم رحيم14151512056034

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه عباس فنجان كريم15151512040060

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية بدر المسائية للبنينعلميعلي داود جاسم غالم16151511072114

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد630اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينور عباس هواري صويح17151512046192

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد630اعدادية فدك االهلية للبناتعلميحوراء عباس علي بهير18151512059004

الهندسة/جامعة بغداد675.5ثانوية البتول للمتميزاتعلميرسل اياد عبدالواحد نوخاس19151512057010

الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الهدى للبناتعلميزينب عباس منشد قاسم20151512047064

الهندسة/جامعة بغداد670اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي حيدر ابراهيم حميد21151511011071

الهندسة/جامعة بغداد670اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينورس سعد مجذاب جاسم22151512055090

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية قتيبة للبنينعلميحسن علي عويز سيد23151511004031

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية النجاة للبناتعلميمريم صباح نوري خلف24151512042068

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعلي صباح عبد حمدي25151511007154

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية امنة الصدر للبناتعلميجنان علي حميد حقي26151512049025

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية الرميلة للبناتعلميشهد فالح حسين علي27151512044044

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزينب محمد عبود خضير28151512049066

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الرميلة للبناتعلمينهى عالء مزهر سعود29151512044071

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الهدى للبناتعلمياسيل صباح عبدهللا حاتم30151512047003

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميحسين علي عبدالحسن عبدالرضا31151511017029

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميتبارك عباس جمعه نعمه32151512043007

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية امنة الصدر للبناتعلمييقين هاشم محمد عرار33151512049140

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميبراء عباس محسن كاطع34151512054017
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الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية الفكر للبناتعلميهدى جليل ابراهيم علي خان35151512056055

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية الوارثين للبنينعلميعلي اياد سلمان حسن36151511013068

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء احمد عبدالحسين احمد37151512054055

الهندسة/جامعة بغداد660.5ثانوية الصدرين للمتميزينعلميعلي ربيع جابر ممدوح38151511012010

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميرسل سعد مظلوم ناصر39151512050027

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية قتيبة للبنينعلميباقر محمد غريب جهلول40151511004024

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمد الباقر كاظم جبر غضيب41151511011094

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرحاب راضي كاظم جبار42151512046051

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية العقيلة للبناتعلميزينب خالد كاصد جبر43151512040036

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية الوارثين للبنينعلميحسين خلف جبار بهيدل44151511013027

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية التراث العراقي للبنينعلميمصطفى قاسم وادي لفتة45151511008073

الهندسة/جامعة بغداد653.8ثانوية الصدرين للمتميزينعلميزيد شذر زايد جعفر46151511012008

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية المسرة للبناتعلميزهراء جعفر خريبط عبدهللا47151512041021

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن عبدالخضر شويع لفته48151511005027

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميايناس سليم هاشم عذير49151512050013

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية الصدرين للمتميزينعلميزين العابدين عباس ثجيل جحيل50151511012009

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعدادية النجاة للبناتعلميمريم جمال كمر مذكور51151512042066

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658.9ثانوية الصدرين للمتميزينعلميالكرار حيدر بندر عطية52151511012004

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد563اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد هادي ناصر هاشم53151511015129

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد562اعدادية التراث العراقي للبنينعلميمحسن حسين عبود الزم54151511008061

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد562اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحسين محمد جبار حسين55151511011034

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمحمد كريم جبر دهام56151511003114

العلوم/جامعة بغداد631اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه جاسم ناصر دهش57151512040059

العلوم/جامعة بغداد631اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميفاطمه محمد جبار اسماعيل58151512050068

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية فدك االهلية للبناتعلميحوراء قاسم جمعه درويش59151512059005

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية العقيلة للبناتعلميايه عبد الكاظم طعمه حسون60151512040008

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية النجاة للبناتعلميزهراء طالل صدام محمد61151512042037

العلوم/جامعة بغداد625اعدادية الماثر للبناتعلميزينب فاضل عطار فزاع62151512051044

العلوم/جامعة بغداد618ثانوية الفضيلة للبناتعلميسوالف صباح حنون عطية63151512045035

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية الرافدين للبنينعلميباقر محمد عبدالحسين جبار64151511001023

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزينب عادل خلف راشد65151512049063

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية العقيلة للبناتعلميريام محمد قاسم فهد66151512040022

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد فاضل جبر بداي67151511001121

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية الرافدين للبنينعلميماهر حميد مشجل خلف68151511001108
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العلوم/جامعة بغداد614اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميهالة كاظم خضير عباس69151512054152

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية امنة الصدر للبناتعلميبلسم جبار جاسم مطر70151512049023

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية امنة الصدر للبناتعلميحوراء كاظم كطان صياد71151512049029

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد عبد الكريم جبر شمر72151511007014

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميلبنى ثابت لفته عجيل73151512050074

العلوم/جامعة بغداد607.9ثانوية البتول للمتميزاتعلميزينب احمد عبد زاير74151512057012

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعامر ياسر حسين حميد75151511005077

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميجعفرالصادق علي خنجر ظاهر76151511005023

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميجالل جفات شاطي حمود77151511005024

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينورالهدى جواد كاظم حسن78151512055088

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميدعاء عبد علي عبدهللا79151512043010

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الرميلة للبناتعلميبلسم عبدالرحمن شمخي جباره80151512044014

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميسرى عالء حسين جاسم81151512043017

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية الرميلة للبناتعلميثراء طالب ياسين محسن82151512044018

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية الرميلة للبناتعلميمروه علي عذاب عويف83151512044063

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميدينا احمد ناصر هاشم84151512054044

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية الهدى للبناتعلمياستبرق ابراهيم حسين صباح85151512047002

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي عطية زهراو غافل86151511003089

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية العراق الناهض للبنينعلميحسن كريم موسى نزال87151511003030

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينور محمد كريم عليوي88151512046195

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية الرافدين للبنينعلميكرار صادق عبداالمير داخل89151511001100

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميبرهان عبدالرحمن محسن زوراب90151511017017

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينسرين عبدهللا فخري نجم91151512054139

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد فاضل فرج جارهللا92151511009155

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية قباء للبنينعلميعلي احمد حميد حمود93151511010064

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد ستار جبار جوي94151511005135

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميكوثر مسلم داود عبود95151512050073

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميسجاد علي عبدالحسن جاسم96151511005066

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهند هادي حسين صالح97151512046221

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية البتول للمتميزاتعلميمريم صادق ذياب سرحان98151512057018

العلوم/جامعة بغداد581ثانوية الفضيلة للبناتعلميحوراء كريم عبد ذرب99151512045016

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية الرافدين للبنينعلميضياء ستار سلمان كاظم100151511001065

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزينب محمود حاتم زوره101151512050052

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية النهروان للبنينعلميمحمد زهراو جبر محيسن102151511020111
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العلوم/جامعة بغداد579اعدادية العراق الناهض للبنينعلميحسين حميد فليح زوير103151511003032

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية الفكر للبناتعلميمريم كريم عبدعلي حسين104151512056047

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميوديان محسن مشجل صالح105151512050092

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية الهدى للبناتعلمينور طالب سالم حسين106151512047118

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب عبدالحسين بستان نعمه107151512046094

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد557اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميغيد عبدالرحمن موسى طعيمه108151512054110

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد555اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء عبدالرحيم توله جاري109151512047052

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميدعاء كاظم عذيب غنيد110151512050024

العلوم للبنات/جامعة بغداد584اعدادية الهدى للبناتعلميفرح قاسم محمد بدر111151512047099

العلوم للبنات/جامعة بغداد578اعدادية االستقامة للبناتعلميزهراء جبار حمد كزار112151512058014

العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمريم عماد سلمان برفي113151512054128

العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعدادية الرميلة للبناتعلميطيبه جاسم محمد عيدي114151512044048

العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه فالح حسن جبار115151512047097

العلوم للبنات/جامعة بغداد562اعدادية الماثر للبناتعلميزمن فاضل علي جياد116151512051032

العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية زهرة الربيع للبناتعلمينورالهدى احمد شالكه عبود117151512050086

العلوم للبنات/جامعة بغداد560اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميملوك جمال رشيد جاسم118151512050080

العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية الرباب للبناتعلميرحاب عبد شرف ظاهر119151512052009

العلوم للبنات/جامعة بغداد560اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميضحى عبدهللا خزعل كاظم120151512046134

القانون/جامعة بغداد644اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب ابراهيم ستار شاطي121151522040052

القانون/جامعة بغداد638اعدادية الفكر للبناتادبيهديل عبدالباري خماس صبح122151522056101

القانون/جامعة بغداد636اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب عبدالستار جبار حمود123151522046043

القانون/جامعة بغداد623اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء كرم عودة حسن124151522054035

القانون/جامعة بغداد618اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين جاسم محمد سلمان125151521018022

القانون/جامعة بغداد617اعدادية الماثر للبناتادبيدعاء كريم قاسم حسين126151522051032

القانون/جامعة بغداد612اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيغفران حميد حسن كاظم127151522055074

القانون/جامعة بغداد611اعدادية النجاة للبناتادبيدنيا طارق جارهللا فياض128151522042018

القانون/جامعة بغداد607اعدادية الفكر للبناتادبياالء احمد عباس حسن129151522056009

القانون/جامعة بغداد604اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتقى فارس حسن كحط130151522050020

القانون/جامعة بغداد603اعدادية الرميلة للبناتادبيغدير رحيم محسن جميغ131151522044067

القانون/جامعة بغداد601اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين صدام بدر علي132151521009056

العلوم السياسية/جامعة بغداد557اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين جبار والي مجذاب133151511001035

العلوم السياسية/جامعة بغداد619اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمريم عامر جبر حسين134151522054065

العلوم السياسية/جامعة بغداد542اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحر امجد حسن محمد135151521073047

العلوم السياسية/جامعة بغداد537اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيامير حامد حميد حسن136151521017013
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العلوم السياسية/جامعة بغداد531اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيفراس عمار لهمود درويش137151521006126

العلوم السياسية/جامعة بغداد525اعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينادبيحيدر مطشر سهر جابر138151521071038

العلوم السياسية/جامعة بغداد524اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهديل جبار جلوب خلف139151522055099

العلوم السياسية/جامعة بغداد520اعدادية النهروان للبنينادبيحمزة سعد صيهود عبدالسيد140151521020060

العلوم السياسية/جامعة بغداد516اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعيسى سامي فرمان خسرو141151521011038

العلوم السياسية/جامعة بغداد516اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيشهد ماجد صكبان ربيع142151522043037

العلوم السياسية/جامعة بغداد513اعدادية المصطفى للبنينادبيذوالفقار علي حسن ناصر زبون143151521009077

العلوم السياسية/جامعة بغداد508اعدادية الماثر للبناتادبيتبارك اسماعيل كريم حرز144151522051021

العلوم السياسية/جامعة بغداد507اعدادية العقيلة للبناتادبيايمان احمد خيرهللا صيوان145151522040009

العلوم السياسية/جامعة بغداد507اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب عباس نعمه رسن146151522040056

العلوم السياسية/جامعة بغداد504اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي عباس حسين147151521018031

العلوم السياسية/جامعة بغداد502اعدادية العقيلة للبناتادبيشيماء نبيل حميد مطرود148151522040078

العلوم السياسية/جامعة بغداد502اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد محسن بالسم كعيد149151521007190

العلوم السياسية/جامعة بغداد502الخارجيونادبينور الدين حازم لعيبي فالح150151521400056

التمريض/جامعة بغداد646اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمريم عودة خوير سعد151151512054129

التمريض/جامعة بغداد626اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميجنان ستار حميد جباره152151512054025

الطب البيطري/جامعة بغداد584اعدادية المسرة للبناتعلميزينب راضي حسن كريش153151512041027

الطب البيطري/جامعة بغداد572اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي رحيم بعرور فلك154151511001077

الطب البيطري/جامعة بغداد561اعدادية فدك االهلية للبناتعلميلبنى فراس عبدالجبار عبود155151512059011

الطب البيطري/جامعة بغداد554اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينبأ عادل جاسم محمد156151512046179

الطب البيطري/جامعة بغداد551اعدادية المسرة للبناتعلميسهاد محمد هاشم خويطر157151512041036

الطب البيطري/جامعة بغداد547اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد امين عواد امين158151511007198

الطب البيطري/جامعة بغداد537اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينرجس راضي لوتي مهاوي159151512046185

الزراعة/جامعة بغداد526اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلمياحمد حسين جدوع عبدعلي160151511006006

الزراعة/جامعة بغداد512ثانوية الفضيلة للبناتعلميايفان بهجت سعدون عناد161151512045012

الزراعة/جامعة بغداد508اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء جعفر عبدالرحمن حسين162151512046066

الزراعة/جامعة بغداد505اعدادية الفيحاء للبناتعلميصابرين عبدالصاحب سعودي مهر163151512048041

الزراعة/جامعة بغداد496اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميموسى محمد جوهر عجيل164151511007256

الزراعة/جامعة بغداد494اعدادية الوارثين للبنينعلميكريم علي مشجل داخل165151511013085

الزراعة/جامعة بغداد493اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحسن علي حسن عودة166151511007053

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية المصطفى للبنينعلميابراهيم محمد كاطع خلف167151511009002

الزراعة/جامعة بغداد489اعدادية النجاة للبناتعلميريمان كاظم شيحان حسن168151512042031

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية المسرة للبناتعلميهدى جاسم محمد زغير169151512041057

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية االستقامة للبناتعلميايه قيس غازي نايف170151512058004
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الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية الزهاوي للبنينعلميسجاد كريم كاطع صالح171151511015062

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد رعد حميد جاسم172151511015114

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية الرافدين للبنينعلميعبدهللا سامي ناصر طاهر173151511001069

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمييمامة طارق مذكور ثجيل174151512054161

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب كاظم خلف شبيب175151512048032

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميمحمد جالل يوسف يعقوب176151511017095

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميمناهل مخيط حسون سعيد177151512046173

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية النهروان للبنينعلمييحيى ماجد عبد خالد178151511020148

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء ياسين مهدي عبود179151512040033

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد فاضل عبد خلف180151511004014

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية الزهاوي للبنينعلميالباقر شاكر محسن كاطع181151511015012

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميابراهيم حسين خزعل عبد182151511011004

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية النجاة للبناتعلمينورالهدى سعد فريح نافل183151512042078

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحسين محمد حطاب عبود184151511007074

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء حسين محمود حسن185151512040028

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيعلميعبدهللا ابراهيم شامخ عبدالرضا186151511014008

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميحوراء عبدالجبار قاسم ظاهر187151512043008

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد عبداالئمة فتين معيلو188151511004012

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية الرميلة للبناتعلمينورالهدى عماد حسين صفر189151512044081

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية الرميلة للبناتعلميدعاء عباس نغمش عبيد190151512044026

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية المسرة للبناتعلميغفران حميد زغير حمود191151512041044

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية الرميلة للبناتعلمينور حامد علي موسى192151512044072

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء ناصر هاشم ثعلب193151512046042

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمرتجى احمد عطيه زوير194151511006135

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميشوان حسين حسن شاهوار195151511006073

اللغات/جامعة بغداد568اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد فرج محمد عبدهللا196151511015124

اللغات/جامعة بغداد566.3ثانوية البتول للمتميزاتعلميامنية محمد عبدالكريم حسين197151512057001

اللغات/جامعة بغداد566اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميمسلم حامد عبود كطان198151511017109

اللغات/جامعة بغداد559اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميمالك محمد عاصي ساجت199151512046172

اللغات/جامعة بغداد574اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيضحى عباس ونيس رسن200151522055067

اللغات/جامعة بغداد560اعدادية الهدى للبناتادبيشهالء نعمه عليوي عبود201151522047080

اللغات/جامعة بغداد554اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرشا عجيل مذكور ساجت202151522046022

اللغات/جامعة بغداد530ثانوية السدير للبناتادبيهاجر رعد جابر عرمش203151522053043

اللغات/جامعة بغداد526اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيسجى محمد ماهور لفته204151522043036
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اللغات/جامعة بغداد518ثانوية الفضيلة للبناتادبيسارة خضير علي حسن205151522045043

اللغات/جامعة بغداد514اعدادية المسرة للبناتادبيريام صالح حسن حليحل206151522041021

اللغات/جامعة بغداد507اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى نصيف جاسم حسين207151521015093

اللغات/جامعة بغداد507اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه الزهراء قاسم خنجر رشك208151522050077

اللغات/جامعة بغداد503ثانوية السدير للبناتادبيزينب رحيم عيسى كاطع209151522053021

اللغات/جامعة بغداد503ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء رعد سالم طارش210151522045036

اللغات/جامعة بغداد502اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبياسراء علي خلف حسين211151522054003

اللغات/جامعة بغداد501اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدنيا علي حسين علي212151522049045

اللغات/جامعة بغداد494ثانوية الفضيلة للبناتادبيعذراء حسن خليفة عباس213151522045060

اللغات/جامعة بغداد487اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء فاخر ياسين احمد214151522048043

اللغات/جامعة بغداد487اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرفل غانم عبدالساده خليف215151522049056

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية قباء للبنينادبيبهاء مهدي جاسم محمد216151521010030

اللغات/جامعة بغداد482اعدادية الهدى للبناتادبيايات كريم محمد علي217151522047014

اللغات/جامعة بغداد480اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكاظم كريم ساهي شالل218151521003080

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية الماثر للبناتادبيايات فاضل خليل حسن219151522051012

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية الفكر للبناتادبيرفل عبدالحسين عبدالجبار حويش220151522056036

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي تحسين لفته عناد221151521011029

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية العقيلة للبناتادبيحنين هاشم سيد عويد222151522040023

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية الفكر للبناتادبياميمة سليم خلف صايل223151522056013

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية قباء للبنينادبيعلي حسن طالب صالح224151521010099

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية العقيلة للبناتادبيهدى نجم عبد شري225151522040127

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية االستقامة للبناتادبيعذراء علي فاخر صبحي226151522058027

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعبدهللا عبدالكريم صبري عبدالكريم227151521007111

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين جواد سلمان كمر228151521001034

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الرافدين للبنينادبيمرتضى محمد احمد شريف229151521001127

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر جرن ازبين مجرم230151521007047

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس محمد عبدالسادة حاتم231151521018072

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيمحمد عبدالرزاق حسن مطر232151521070052

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الرميلة للبناتادبيساره جمعه مهدي سعيد233151522044050

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى مالك عبد شلتاغ234151522048091

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد علي فاضل سلمان235151521013044

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمة عباس توله عبود236151522045072

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية الرافدين للبنينادبيجعفر صادق حسين محمد237151521001024

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحسين محمد حسن جبر238151521073075
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اللغات/جامعة بغداد466اعدادية الوارثين للبنينادبيذوالفقار احمد عبدالرحمن سلمان239151521013034

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560اعدادية الفكر للبناتعلميمريم عيسى علي عيسى240151512056046

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميسجاد زويد فريح منادي241151511006064

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557اعدادية الزهاوي للبنينعلميمصطفى عدنان جوامير اينة242151511015137

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميتماره محمود شكر عبدالجبار243151512054023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين علي جمعة جبر244151511009047

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية العراق الناهض للبنينعلميابراهيم كمر غياض غالي245151511003001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد جبار كريم سلمان246151511005128

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميفاضل عبدالعباس حاتم عامر247151511007184

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية قباء للبنينعلميمنتظر اسماعيل عرمش عرموط248151511010107

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543اعدادية البراق للبنينعلميعلي احمد جاسم ساير249151511002056

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية المسرة للبناتعلميزينب عدنان كاظم عجيل250151512041029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية قباء للبنينعلميعلي ابراهيم محسن جلود251151511010063

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميامير عبدالحسين هاشم ابهير252151511005017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد المصطفى احمد كباشي سبهان253151511001110

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية التراث العراقي للبنينعلميحيدر ثامر محمد صحين254151511008028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534اعدادية النهروان للبنينعلميحيدر كاظم محسن علي255151511020054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية العقيلة للبناتعلميرواء عادل حسن ماضي256151512040020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمنتظر صبيح جبار شناوه257151511006153

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمياسيل اكرم احمد قهرمان258151512054003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528ثانوية الرباب للبناتعلميشهد عبداالمير جبار كاظم259151512052022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيياسمين سعد حسن خصاف260151522046092

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيالهام سعد عبعوب جاسم261151522055011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيياس فالح حسن جلوب262151521018158

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549اعدادية الرافدين للبنينادبيكاظم هيثم محسن علوان263151521001104

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549اعدادية العقيلة للبناتادبيفردوس جثير نعمه اهليل264151522040095

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين كريم حسين مجهول265151521001044

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء جعفر رحمة الزم266151522055046

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي احمد محسن كحامي267151521009125

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيايوب ياسين محمد علي268151521018017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى جاسم قاسم بدر269151521007202

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين علي جبار غيدان270151521005017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن علي قاسم جويعد271151521007054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيدعاء سعد حسن خصاف272151522046017
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية الوارثين للبنينادبيعماد ماجد جبار جناني273151521013070

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرانيا حسين محمد علي274151522050029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين سلمان شديد ثاجب275151521003031

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد صالح عباس جاسم276151521001009

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر حسين خزعل عبد277151521011015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمنتظر مجيد عبود عبدالرضا278151521003111

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيامجد سرحان جاسم محمد279151521018013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيحوراء علي علك موزان280151522043012

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية الهدى للبناتادبيناديه هواس محمد الفت281151522047096

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524اعدادية الزهاوي للبنينادبيباسم محمد حرفش نهير282151521015008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي فارس غضبان283151521009062

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيهبة عباس عبد خليل284151522054077

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية العقيلة للبناتادبيكوثر كريم علي سيد285151522040097

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية الماثر للبناتادبيايناس محسن اعويتي أمطيلج286151522051014

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيرضوان وليد عبداللطيف هايس287151521070018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد مجيد عبدالزهرة لعيبي288151521009013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية الرميلة للبناتادبيحوراء عبدالحكيم عبود درجال289151522044023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد زيدان خلف عباس290151521018003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية العقيلة للبناتادبينهى علي حسن شياع291151522040113

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية الهدى للبناتادبيحنين فاضل عباس صابر292151522047022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية الفيحاء للبناتادبياية محسن هاشم محمد293151522048024

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء عبدالمنعم عباس حنظل294151522046061

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية العقيلة للبناتادبيازهار محمد زغير محمد295151522040002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد رعد مايح دويج296151521007177

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية امنة الصدر للبناتادبيأريج عبدالزهرة حسين جبر297151522049001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حسن فالح حسن298151521001079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياحمد صباح كاظم جبر299151521005001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيغفران حازم عبدالكاظم عومي300151522050074

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد598اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميرسول مجبل حميد طخاخ301151511007089

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589اعدادية الماثر للبناتعلميزهراء هيثم حامد جبار302151512051039

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570اعدادية الزهاوي للبنينعلميمصطفى جاسم جعفر عبيد303151511015133

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميسجادحسين كريم خيون أذبيح304151511007104

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمد تحسين فالح خطاب305151511011095

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرويده سالم صبري حسين306151512046059
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميشروق صباح ناصر عبد307151512055050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية التراث العراقي للبنينعلميعباس هاشم نافل علوان308151511008042

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزهراء محمد عزيز خلف309151512050038

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561اعدادية الوارثين للبنينعلمييوسف راضي خليل جبر310151511013116

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياسيل شهاب علي وسي311151512046007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحسين ستار اصغر كاظم312151511006035

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء نصير هاني محسن313151512046043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية الزهاوي للبنينعلمياحمد عدنان عليوي سلمان314151511015006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينور فائق ياور جعفر315151512054143

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميحوراء احمد قاسم عبدهللا316151512055018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميطيف طالب دحام حوشي317151512054099

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية النهروان للبنينعلميمحمد حسن علوان صالح318151511020107

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية امنة الصدر للبناتعلميرئام حميد زغير عباس319151512049037

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552اعدادية الزهاوي للبنينعلميحسين سالم اسماعيل نوركه320151511015030

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء صبيح كعيد طويرش321151512046073

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية الماثر للبناتعلميرنا محمد حسن غويز322151512051029

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية العقيلة للبناتعلميغفران جاسم محمد رحيمه323151512040053

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية النجاة للبناتعلميزهراء ماجد جعفر عبدالسادة324151512042041

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.8ثانوية البتول للمتميزاتعلميتقى جمال رشيد عبدالحميد325151512057006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميسيف صالح جاسم سلمان326151511018032

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية المسرة للبناتعلميطيبة جبار حسن جاسم327151512041041

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزهراء ثابت لفته عجيل328151512050033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية النهروان للبنينعلمياحمد جاسم محمد زغير329151511020004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة الزهراء كريم عبدهللا كاظم330151512049093

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد رعد لفته زامل331151511009008

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميضحى اسكندر جنزير جبر332151512055052

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعلي خضر حمود صالح333151511007149

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزينب خالد رحيم نوروز334151512054076

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء شمخي رسن عبد335151512046036

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية بدر المسائية للبنينعلميحيدر كاظم محي ياسين336151511072065

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية العقيلة للبناتعلميدعاء جميل مطر نعمة337151512040015

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء عبدالكريم رحيم شناوه338151512046039

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية الرميلة للبناتعلميايناس خليفه قاسم مري339151512044013

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية الماثر للبناتعلميزينب عبدالجبار حاتم زبن340151512051041
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية التراث العراقي للبنينعلميابراهيم مجيد رشيد حمود341151511008002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية العراق الناهض للبنينعلميصادق حميد ديوان كطوف342151511003064

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية امنة الصدر للبناتعلميمريم علي حسن خواف343151512049108

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمعتز حرز زاير مريح344151511006152

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن مصطفى عاتي حسن345151511005036

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميكرار يحيى عبدالكريم علي346151511006122

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية قباء للبنينعلميجواد كاظم غالي راضي347151511010019

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزينب عبدالكريم جبار شنون348151512054078

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية االستقامة للبناتعلمياية ياسر عبد مصطفى349151512058005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية امنة الصدر للبناتعلميحنين ستار جبار كريم350151512049026

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحنين اسعد جاسم خلف351151512046031

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى محمد فرج عبدعلي352151511009174

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية الفضيلة للبناتعلميافيان طعمة كاظم جواد353151512045007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلمياحمد موسى علوان عبود354151511018007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية النهروان للبنينعلميمحمد وليد حميد سعيد355151511020121

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية النجاة للبناتعلميسرور الكوثر علي موسى كاظم356151512042050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية قباء للبنينعلمياحمد كاظم رحيم عباس357151511010010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزينب عبدالعظيم جبار سمير358151512049064

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحنين جاسم محمد جبار359151512046032

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية البراق للبنينعلميحسين فاضل هاتو كريم360151511002023

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينه هاشم محمد الزم361151512046105

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس فاضل شهاب احمد362151522046071

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيزينب عبدهللا جبار موسى363151522043033

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب مهدي محمد جمعه364151522046048

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء علي حسين حيدر365151522049073

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480ثانوية الرباب للبناتادبيمها مطر فهد وادي366151522052027

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عبدالواحد لفته ذرب367151521003067

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيهاجر جاسم محمد موزان368151522043061

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينورالهدى عبد كلو مهلهل369151512049125

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587اعدادية الهدى للبناتعلميسما كامل كريم عبيد370151512047080

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579اعدادية الماثر للبناتعلميزهراء علي حسن شاطي371151512051038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميرضا علي عبدالجبار اسد372151511017041

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة منذر عبدالمنعم علي373151512049104

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563اعدادية الزهاوي للبنينعلميحسين وصفي كاظم محمد374151511015039
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560اعدادية النجاة للبناتعلمينور علي حميد حميدي375151512042073

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين علي حسن لعيبي376151511009048

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557اعدادية التراث العراقي للبنينعلمياحمد عبدالساده عوده غضيب377151511008004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميحسين علي عويد محمد378151511017030

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينداء محمد موسى داخل379151512049114

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.9ثانوية البتول للمتميزاتعلميحوراء حامد فليح مهلي380151512057008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550اعدادية التراث العراقي للبنينعلميمحمد سعدي العيبي جبر381151511008063

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء طارق محمد ملك382151512046037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميرند كاظم فلحي زياره383151512054053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544اعدادية قباء للبنينعلميكرار حسين حاتم حسن384151511010086

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد644اعدادية العقيلة للبناتادبيدعاء طالب عبدهللا حبيش385151522040029

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد635اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عزيز صباح خرباش386151522050047

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد622اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى فالح حسن أذياب387151522050062

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601ثانوية الفضيلة للبناتادبيعلياء اياد جعفر صادق388151522045062

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599اعدادية امنة الصدر للبناتادبياسراء سلمان عيدان عبدهللا389151522049006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمريم كريم مانع زغير390151522049154

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593اعدادية الفيحاء للبناتادبيسرور قاسم سعد صايغ391151522048097

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587اعدادية الفيحاء للبناتادبيغفران حميد حنظل عبود392151522048118

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583اعدادية قباء للبنينادبيحسين محمد جاسم عزير393151521010053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور ياسين طعمة محمد394151522050097

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578ثانوية الرباب للبناتادبيختام عباس حسن كريش395151522052009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574اعدادية البراق للبنينادبيجعفر مجيد سلمان صبيح396151521002020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573اعدادية الرميلة للبناتادبيسرى جاسم محمد محسن397151522044056

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573اعدادية االستقامة للبناتادبيعذراء عبدهللا نوري حمزة398151522058026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عباس محمد شناوة399151522047051

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572اعدادية الفيحاء للبناتادبياية جاسم احمد منخي400151522048018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570اعدادية الرميلة للبناتادبيايات عباس فاضل درب401151522044014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570اعدادية العقيلة للبناتادبيايه امجاد جمعه محسن402151522040012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568اعدادية الماثر للبناتادبيسميه جمعه حسان فياض403151522051080

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568اعدادية النجاة للبناتادبينور حسين اشعيل جرمط404151522042059

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيايه مسلم عبدهللا عبدالحسين405151522050014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية المسرة للبناتادبيسهى سالم جاسم نجم406151522041030

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564اعدادية الفيحاء للبناتادبيسارة حسن خلف نشمي407151522048081

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيشهالء طارق حميد احمد408151522054049
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562اعدادية العقيلة للبناتادبينورس باسم جاسم كاطع409151522040122

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562اعدادية الهدى للبناتادبينسرين كاظم محمد عبدالصاحب410151522047098

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء خالد فاضل حمود411151522040024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560اعدادية الهدى للبناتادبيايه عمران صفر كرم خان412151522047016

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559اعدادية االستقامة للبناتادبياسراء عباس حسين مشيمش413151522058003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557ثانوية الرباب للبناتادبيعال فالح جاسم رحيمه414151522052021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرند عامر نجم عبدهللا415151522054028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن علي حسين شويع416151521008035

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمة حسين علي محمد417151522045069

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينورالهدى حميد فاخر عباس418151522055091

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550اعدادية العقيلة للبناتادبياالء عبدالستار فاضل احمد419151522040005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549اعدادية النجاة للبناتادبيكواكب مطر عبد جاسم420151522042046

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب حمزة ملك رضا421151522054038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546اعدادية الرميلة للبناتادبينرجس حميد صدام حنين422151522044075

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهدى سمير عبدالرضا لفته423151522046085

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543اعدادية الفيحاء للبناتادبيجوان سيف الدين كاطع عبد424151522048034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542اعدادية العقيلة للبناتادبيميس باسم جاسم كاطع425151522040104

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيصابرين صالح مايخان قادر426151522050068

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيغفران رحيم طارش راشد427151522050075

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين وليد كاظم سعدون428151521006050

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539اعدادية الرميلة للبناتادبيدعاء محمد نادم عطيه429151522044024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبياريج قاسم كاظم حمود430151522054001

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538ثانوية الرباب للبناتادبيميالد علي علوان حسين431151522052028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية الفيحاء للبناتادبيحنان قاسم علوان محيبس432151522048035

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية بنت االكرمين للبناتادبينبأ ناجي غازي ورش433151522043054

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537ثانوية السدير للبناتادبيبشرى حسن كاطع خليفة434151522053007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات هاشم محسن فليح435151522055015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبياستبرق صالح حسن مطر436151522054002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب طالب بالسم جارح437151522048073

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية الرميلة للبناتادبيعذراء عذيب عيدي وداعه438151522044065

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي محسن جعفر فليح439151521007139

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529اعدادية بنت االكرمين للبناتادبينور صباح حسن حسين440151522043057

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيريام جواد كاظم فرج441151522050036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529ثانوية الفضيلة للبناتادبيسارة احمد عبادي صاحب442151522045042

85 من 13صفحة 
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529ثانوية الرباب للبناتادبينورالهدى محمد علي عبد443151522052032

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528اعدادية الماثر للبناتادبيندى صالح حريز المي444151522051107

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء محمد خزعل عبيد445151522047056

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرسل حيدر حسين موسى446151522054024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيساره عبداالمير محمد داود447151522046053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525ثانوية الفضيلة للبناتادبينورالهدى جواد كاظم ماجد448151522045086

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب خالد توفيق جمشير449151522054039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جاسم جنديل محمد450151522048061

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات جاسم نخش عباس451151522048013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى علي زيدان جبر452151521005091

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية النجاة للبناتادبينور هادي عبدهللا خلف453151522042061

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521اعدادية االستقامة للبناتادبياالء علي مختاض خواف454151522058004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء رعد ازغير شجر455151522046014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار علي دهش خضير456151521005067

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيغاده علي مري حسن457151522043041

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس جبار عبيد محيسن458151521008086

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية الفضيلة للبناتادبيايثار كمال عبدهللا محمد459151522045012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيطيبة عايد قاسم مطر460151522054052

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية العقيلة للبناتادبيحنين صالح فروح رسن461151522040021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم دعير قاسم عليوي462151522050085

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيزينب حسن حاوي كزير463151522043030

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر صالح بدر علك464151521005022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيياسر عبدالستار جبار خلف465151521005104

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512اعدادية البراق للبنينادبيمحمد رحيم جريو عذافة466151521002093

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية المسرة للبناتادبيرزن حسين علي ذياب467151522041019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس خالد سوادي علي468151521007102

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية العقيلة للبناتادبينور علي ناصر عبدالحسين469151522040120

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشروق صباح جلوب محسن470151522049114

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين علي كاظم محيسن471151521003034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عمران نوروز فاضل472151522046034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي فارس سلمان نعمه473151521005055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبتول عبدالمطلب عبدالرضا شنيار474151522046008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية العقيلة للبناتادبيسرور عبدالمحسن عبدالواحد راهي475151522040067

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء عماد جمعه عباس476151522044038
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505ثانوية السدير للبناتادبيانسام محمود مظلوم حسن477151522053001

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد449اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء سالم قاسم محمد478151522047029

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد446اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياسماء خيون حيال عبود479151522050006

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد472اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء هادي هاشم رسن480151522044042

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد448اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيايالف حسين حسن جوده481151522054011

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد446اعدادية االستقامة للبناتادبيرشا جاسم خماس دخان482151522058015

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد446اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران محمد غرقان جرن483151522040088

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد444اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء عباس حسن مهدي484151522047031

التربية للبنات/جامعة بغداد598اعدادية الماثر للبناتعلميايات عبداالمير عباس فرج485151512051010

التربية للبنات/جامعة بغداد555اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينسرين اياد منعم محمد486151512054138

التربية للبنات/جامعة بغداد551اعدادية امنة الصدر للبناتعلميسجى عدنان خلف سلمان487151512049072

التربية للبنات/جامعة بغداد547اعدادية الهدى للبناتعلميرؤى هامل حسن عالج488151512047039

التربية للبنات/جامعة بغداد536اعدادية الفكر للبناتعلميمها عبدالرحمن حاتم زبن489151512056048

التربية للبنات/جامعة بغداد531اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميلينا رحيم هجير جاسم490151512046166

التربية للبنات/جامعة بغداد526ثانوية الرباب للبناتعلميهديل سالم كاظم شمخي491151512052030

التربية للبنات/جامعة بغداد523اعدادية الفكر للبناتعلميفرح عادل رحيم محسن492151512056043

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية الهدى للبناتادبيازهار شوكت طهماز رستم493151522047002

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور صباح حميد ذرب494151522055089

التربية للبنات/جامعة بغداد508اعدادية امنة الصدر للبناتادبيطيبة ماجد حمادي كحيط495151522049126

التربية للبنات/جامعة بغداد503ثانوية الفضيلة للبناتادبيفيان محسن علي جدوع496151522045075

التربية للبنات/جامعة بغداد502اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات حسن جمعة لعيبي497151522048014

التربية للبنات/جامعة بغداد499اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى احمد حيدر صحن498151522048087

التربية للبنات/جامعة بغداد498اعدادية المسرة للبناتادبيحوراء محمد علي جابر499151522041016

التربية للبنات/جامعة بغداد493اعدادية الماثر للبناتادبيدموع حسين خواف مرعب500151522051034

التربية للبنات/جامعة بغداد493ثانوية الفضيلة للبناتادبيسرى ابراهيم خلف كاظم501151522045047

التربية للبنات/جامعة بغداد492اعدادية المسرة للبناتادبيحوراء نجم عبد زبون502151522041017

التربية للبنات/جامعة بغداد486اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيشهد حسين فاضل محمود503151522054047

التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية الرميلة للبناتادبينورهان حسين غيدان حمد504151522044086

التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمة علي حازم موسى505151522058031

التربية للبنات/جامعة بغداد481اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى جاسم سلمان عبدهللا506151522048088

التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء جياد صدام بالسم507151522051047

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد485اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد حسين موله جاسم508151521009180

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد484اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايالف سالم ثابت مطشر509151522046004

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية قباء للبنينادبياسالم وحيد كاظم محسن510151521010018
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علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية المسرة للبناتادبيشهد احمد مزعل حمود511151522041031

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد458اعدادية الزهاوي للبنينادبيحيدر طارق ذياب سرحان512151521015022

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء ماجد يحيى رضا513151522047055

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية سمية المسائية للبناتادبيسارة كاظم عبود جابر514151522080031

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرغد سالم غضيب فرحان515151522080017

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية الفكر للبناتادبيسجى احمد حسين رجب516151522056064

االثار/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك مشتاق ضياء عيسى517151522040017

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار مراح صاحب زامل518151521008128

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمها علي علي طه519151522054067

اآلداب/جامعة بغداد553.8ثانوية البتول للمتميزاتعلميفاطمة جمال رحمان علي اغا520151512057015

اآلداب/جامعة بغداد549اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء اسعد نوري ياسين521151512047045

اآلداب/جامعة بغداد543اعدادية الرميلة للبناتعلميوداد عبدالكريم زناد خنجر522151512044092

اآلداب/جامعة بغداد539اعدادية الفيحاء للبناتعلميرسل حمادي يوسف خلف523151512048010

اآلداب/جامعة بغداد550اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمة علي فرحان جبر524151522054060

اآلداب/جامعة بغداد504اعدادية الفيحاء للبناتادبيدعاء جبار مهوال جبر525151522048046

اآلداب/جامعة بغداد493اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيتبارك عبدالجبار كريم فنجان526151522054014

اآلداب/جامعة بغداد492اعدادية الهدى للبناتادبيريام عالوي جبار فهد527151522047042

اآلداب/جامعة بغداد489اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيشيماء جعفر علي عمران528151522054050

اآلداب/جامعة بغداد476اعدادية الماثر للبناتادبيساره نعمة عبدالحسن كاظم529151522051074

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرسل عباس شنين حسين530151522080016

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدعاء حاكم رجا كاطع531151522049038

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين خالد صدام عايز532151521009052

اآلداب/جامعة بغداد474اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيسجى خليل رستم علي533151522054044

اآلداب/جامعة بغداد473اعدادية الرميلة للبناتادبيام البنين ماهر جواد كاظم534151522044011

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية المسرة للبناتادبيزينب حسن عالوي جزل535151522041024

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية العراق الناهض للبنينادبيغيث حميد باجي مجافت536151521003078

اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين غالب مهنه علي537151521007064

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيايهاب محمد عبد محمد538151521007040

اآلداب/جامعة بغداد469الخارجيونادبيحيدر خالد جليل جاسم539151521400018

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية العقيلة للبناتادبينور حسن فليح خماس540151522040116

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين عادل حسن حميد541151521001038

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية الفكر للبناتادبيتبارك عبدالحسين فالح عبود542151522056022

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية الزهاوي للبنينادبيحيدر عبدالخالق خلف مهدي543151521015024

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين عبدعلي سالم حسن544151521013027
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اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه طالب جبار محسن545151522040092

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمهدي قاسم عجمي مالح546151521003112

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية العراق الناهض للبنينادبيياسر علي سعد جعفر547151521003116

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية النهروان للبنينادبيحسين صبار مهاوي شمخي548151521020053

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء حيدر محمد الفت549151522047025

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكاظم شريف راضي اسماعيل550151521005059

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيصبا حسين علي فتالي551151522054051

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء محسن وحل علوان552151522044041

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر غازي خلف شويل553151521009224

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين جمعة فريح شاطي554151521009050

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياسراء رضا جلوب عريان555151522046002

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد تقي لفتة محمد حسن556151521018120

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي محمد عبود محمد557151521011036

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيكوثر جاسب شلبة فياض558151522055082

االعالم/جامعة بغداد559اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى كريم عبدالرحمن عبدالزهره559151521013092

االعالم/جامعة بغداد504اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد محيسن علي حريبي560151521001120

االعالم/جامعة بغداد501اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد سلمان داود سلمان561151521008008

االعالم/جامعة بغداد499اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر ماضي بري عبد562151521006058

االعالم/جامعة بغداد497اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حسام كاظم ياسر563151522047045

االعالم/جامعة بغداد497اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيايمن اسعد هليل صالح564151521011004

االعالم/جامعة بغداد492اعدادية الوارثين للبنينادبيداود سالم غانم سالم565151521013033

االعالم/جامعة بغداد491اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي جمعه زغير خليف566151521013054

االعالم/جامعة بغداد489اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد اسماعيل عبد567151521009217

االعالم/جامعة بغداد489اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار ثامر نعمه موله568151521005061

االعالم/جامعة بغداد489اعدادية العراق الناهض للبنينادبيامير هادي جليل كوين569151521003021

االعالم/جامعة بغداد488اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر عبدالحسين سعدون مظلوم570151521006054

االعالم/جامعة بغداد488اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيسالم عبدالساده جوهر عجيل571151521073115

االعالم/جامعة بغداد487اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد جبار عبيد محيسن572151521008133

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية قتيبة للبنينادبيحيدر طالب اجبيل حلو573151521004042

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد علي جلوب منهير574151521006008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد499اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء ليث محمد صفر575151512054070

العلوم االسالمية/جامعة بغداد499اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميزهراء جبار قاسم بنيان576151512055027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد476اعدادية الهدى للبناتادبيرنده الياس احمد بارني577151522047039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد471ثانوية الرباب للبناتادبيسجى محمد عياش كاظم578151522052017
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد465اعدادية العقيلة للبناتادبيوهج عبدالكريم رحيم محسن579151522040129

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق علي اسماعيل ابراهيم580151521009108

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيغيث راشد زوير صالح581151521018104

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى سعد عبد حمد582151521008152

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى عكله طالع رشم583151522050061

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية الماثر للبناتادبيازهار علي جابر ثجيل584151522051004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية امنة الصدر للبناتادبينوران جبار عبدالحسن مرجان585151522049178

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية العقيلة للبناتادبيسحر سالم عجيل عيدي586151522040065

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعالء مجيد سعد عنيد587151521005045

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيميثم عبدالمالك حسن فليح588151521005101

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين عبد زرزور خليفة589151521006039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد هاشم محمد رشيد590151521009019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى هاشم كريم حاتم591151521020163

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسين حمدان صحيو592151521008101

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية الرميلة للبناتادبيايات طالب حزام ماشاف593151522044013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيماهر عامر سعد شندي594151521006136

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن مهدي حسن فلحي595151521009043

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرسل كريم الزم شعبان596151522049052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية البحتري المسائية للبنينادبييوسف جاسم ملك شاه مار597151521070064

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية الفكر للبناتادبيمريم طارق كريم حسين598151522056087

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441الخارجياتادبيسوالف خليل محمد اكبر599151522401022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى جواد كاظم يونس600151521004105

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية قباء للبنينادبياحمد حكيم زامل حنون601151521010003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياركان ثامر لهمود درويش602151521006012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد كريم سادة مديلي603151521018132

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرفل حسب زبون عباس604151522055039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية امنة الصدر للبناتادبيتمارة فاضل عبدهللا بريج605151522049029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرحاب عبدالحسين محمدجواد شنين606151522080014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الفيحاء للبناتادبيصفا رعد عبد مثنى607151522048110

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية الرباب للبناتادبيقمر حيدر كاظم جابر608151522052025

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية الوارثين للبنينادبيذوالفقار خالد محمد عقراوي609151521013035

الفنون الجميلة/جامعة بغداد512اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمصطفى عمران موسى سندال610151511003130

الفنون الجميلة/جامعة بغداد484اعدادية الزهاوي للبنينعلميمجتبى عبدهللا عبدالزهره لفته611151511015109

الفنون الجميلة/جامعة بغداد481اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميابوطالب عبدالمطلب موسى عمران612151511011005
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد481اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينورالهدى محمد عبود حسين613151512049127

الفنون الجميلة/جامعة بغداد480اعدادية الرافدين للبنينعلميضرغام سعدون رميض فنجان614151511001064

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين مجيد حميد مهدي615151511001044

الفنون الجميلة/جامعة بغداد475اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعلي احمد كاظم خميس616151511005088

الفنون الجميلة/جامعة بغداد463اعدادية النهروان للبنينادبيعبدالرحمن كريم حاتم شمخي617151521020087

الفنون الجميلة/جامعة بغداد459اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر محمد ماهور محمد618151521011018

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453اعدادية الماثر للبناتادبيبتول بشير عزيز عبيد619151522051016

الفنون الجميلة/جامعة بغداد448اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجاسم زكي عبد محمد620151521007046

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيجاسم علي فرحان جهاز621151521005009

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد جاسم محمد منصور622151521020134

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه رحمان فتاح احمد623151522047085

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيشمس صباح حسين خضير624151522054046

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عويد علي حسين625151521007133

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن محمد خلف حسين626151521008038

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحمزة عسكر سليم خلف627151521007068

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية الرافدين للبنينادبيوعد سعد عبد حسن628151521001153

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442ثانوية الفضيلة للبناتادبيمريم خالص عبدالرضا محمد629151522045082

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية الوارثين للبنينادبيسيف محمد مناتي شافي630151521013046

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمرتضى عاتي ساري راضي631151521005086

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية امنة الصدر للبناتادبينجالء حسين ابراهيم فاخر632151522049161

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد علي حميد اكزار633151521008013

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمريم سالم احول شويع634151522049152

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيعلميحسين عبدالرسول حاتم عطية635151511014004

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية النجاة للبناتعلميرسل صباح مجيد غالي636151512042027

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميعلي مياح عذيب مدك637151511018047

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية الهدى للبناتعلميديار عادل عبدالساده فرحان638151512047037

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميعلياء مجيد حميد عطيه639151512054105

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميهاجر جاسم نايف حسين640151512054150

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء عباس جاسم موله641151512054063

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميحوراء سعد كامل والي642151512050017

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي حسين علي سلمان643151511006094

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي كريم جاسم محمد644151511011081

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياسراء علي حسن عبد645151512046005

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية الهدى للبناتعلميايمان علوان علي ميخان646151512047013
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الهندسة/الجامعة المستنصرية671اعدادية الزهاوي للبنينعلميشامل عبدالحسين عطيه حمد647151511015066

الهندسة/الجامعة المستنصرية662.4ثانوية البتول للمتميزاتعلميرانيا رحيم جاسم محمد648151512057009

الهندسة/الجامعة المستنصرية660اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميمحمد ماجد بخش علي اكبر649151511017104

الهندسة/الجامعة المستنصرية657اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعلي محسن عبيد جابر650151511007170

الهندسة/الجامعة المستنصرية656اعدادية الرميلة للبناتعلمينورس راني فضل شمخي651151512044083

الهندسة/الجامعة المستنصرية656اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمدتقي حسين عبدالهادي شاطي652151511005147

الهندسة/الجامعة المستنصرية655.9ثانوية الصدرين للمتميزينعلميمبين عالء حسين كاظم653151511012016

الهندسة/الجامعة المستنصرية654اعدادية امنة الصدر للبناتعلميهديل هادي جمعة كريم654151512049139

الهندسة/الجامعة المستنصرية649اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد جبار هاشم رسن655151511005129

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الرافدين للبنينعلميوسام كريم حساني شلتاغ656151511001154

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية الوارثين للبنينعلميمصطفى كاظم كاطع خليفه657151511013106

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزينب فائق ياور جعفر658151512054081

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية التراث العراقي للبنينعلميعلي جبار مطر لعيبي659151511008046

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميعذراء نعمان جاسم محمد660151512050060

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميكرار عبداالمير حمود غضبان661151511011087

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية الهدى للبناتعلميشهد علي حمري كطافه662151512047082

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية العقيلة للبناتعلمياسيل حيدر طاهر حسين663151512040004

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميفاطمة سالم خلف زبون664151512050066

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية قباء للبنينعلميامير علي خنجر جبر665151511010016

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء محمد جمعه البيس666151512047055

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية الرباب للبناتعلميزمن حمزه مسير جاسم667151512052010

الهندسة/الجامعة المستنصرية641.1ثانوية البتول للمتميزاتعلميمريم جليل عباس غفور668151512057017

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميعلي عبدالرحمن عثمان سعيد669151511018044

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميدعاء جواد كاظم اسماعيل670151512050019

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية البراق للبنينعلميمهدي احمد مهدي خلف671151511002105

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشهد حسين علي حميد672151512046128

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية النجاة للبناتعلميشهد احمد كباشي سبهان673151512042054

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية الرميلة للبناتعلميأسيا سعيد عبدالهادي شاطي674151512044001

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفيان علي محمد برنجي675151512046163

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلمياحمد سالم سعيد حافظ676151511017004

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه شمال عطيه سلطان677151512046156

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الهدى للبناتعلمينرجس وليد جمعه نمر678151512047113

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية النجاة للبناتعلميزهراء فاضل جبار موسى679151512042040

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية النجاة للبناتعلميدعاء حسن جبار هليل680151512042021
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الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميبتول احمد سليم حمود681151512055012

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميدعاء ريسان ياسين محمد682151512050021

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميتقى طارق محسن الزم683151512054021

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينغم محمد حسن حرز684151512055081

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميدعاء قاسم عبدهللا كعيد685151512050023

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الرباب للبناتعلميطيبه عبدالستار داخل شلش686151512052025

الهندسة/الجامعة المستنصرية633.5ثانوية الصدرين للمتميزينعلميعلي محمد سي مراد كاكي687151511012014

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينور عالوي عباس خلف688151512049121

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميباقر نوزاد صفر بخش689151511006025

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزهراء كاظم حسين جازع690151512049060

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية قتيبة للبنينعلميليث غلوم مشط زلف691151511004087

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية561اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى ماجد حميد معارج692151511009172

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية560اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميهاله فالح جبار جبر693151512050089

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية557اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميسيروان اياد رحمان بدن694151511018030

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينورالهدى هادي كاظم خلف695151512049128

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه علي عباس حطاب696151512046160

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية النجاة للبناتعلميسجى خضير صدام حربي697151512042048

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء حامد حمود حسن698151512054059

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمييونس جودت كاظم حسان699151511007267

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميبدور نصير سلمان حسن700151512054016

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية الوارثين للبنينعلميعباس فاخر عنيد جابر701151511013061

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميمريم نجم عبد حسن702151512050078

العلوم/الجامعة المستنصرية646اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء محمد مالح خفي703151512040032

العلوم/الجامعة المستنصرية616اعدادية المصطفى للبنينعلميمرتجى محمد عبدالرضا كرم704151511009162

العلوم/الجامعة المستنصرية615اعدادية قتيبة للبنينعلميرسول هادي حسن سلومي705151511004045

العلوم/الجامعة المستنصرية614اعدادية االستقامة للبناتعلميهاجر عالء جاسم فليح706151512058033

العلوم/الجامعة المستنصرية612اعدادية الهدى للبناتعلميايات جواد كاظم رضا707151512047007

العلوم/الجامعة المستنصرية610اعدادية قباء للبنينعلميمصطفى شاكر جبار كريم708151511010103

العلوم/الجامعة المستنصرية606اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميكاظم رستم زوراب امين709151511017086

العلوم/الجامعة المستنصرية602اعدادية العقيلة للبناتعلميزينب جعفر حمود جبر710151512040035

العلوم/الجامعة المستنصرية600اعدادية الوارثين للبنينعلمياياد ستار كاظم مطلك711151511013015

العلوم/الجامعة المستنصرية599اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعباس زامل ليلي تمن712151511011058

العلوم/الجامعة المستنصرية598اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب عبدهللا عبيد محيسن713151512048030

العلوم/الجامعة المستنصرية598اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحيدر كريم سلمان كاظم714151511005053
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العلوم/الجامعة المستنصرية598اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميحنين احمد محمود هادي715151512054029

العلوم/الجامعة المستنصرية597اعدادية الفيحاء للبناتعلميفاطمة صباح جاسم لفتة716151512048051

العلوم/الجامعة المستنصرية594اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي كاظم علي زاير717151511011079

العلوم/الجامعة المستنصرية593اعدادية الوارثين للبنينعلميحيدر عباس خلف سالم718151511013037

العلوم/الجامعة المستنصرية593اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمنتظر فالح حسن جبر719151511005167

العلوم/الجامعة المستنصرية593اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميكرار عبدالصاحب عبدالرحيم علي اكبر720151511011088

العلوم/الجامعة المستنصرية591اعدادية النهروان للبنينعلميحسين سالم عبد ناشي721151511020038

العلوم/الجامعة المستنصرية591اعدادية زهرة الربيع للبناتعلمينرجس رسول عبدالرضا بداي722151512050082

العلوم/الجامعة المستنصرية590اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحسين عادل طارش عبدالصاحب723151511011029

العلوم/الجامعة المستنصرية590اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه محمد رهيف جعفر724151512046153

العلوم/الجامعة المستنصرية590اعدادية الماثر للبناتعلميميس سالم خلف كاظم725151512051069

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية النهروان للبنينعلميمرتضى عبدالزهرة مخرب عبيد726151511020127

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة فوزي داود ناصر727151512049101

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية زهرة الربيع للبناتعلمياسراء عباس عبدالرضا يوسف728151512050007

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميزينه خالد كاظم عليوي729151512043014

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميسجاد جعفر حسين عبدالحسن730151511005063

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية الهدى للبناتعلميبان صالح سلمان عباس731151512047019

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزهراء طالل حسين عوده732151512050035

العلوم/الجامعة المستنصرية586اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميسجاد طعمه كاظم محسن733151511005065

العلوم/الجامعة المستنصرية585اعدادية المسرة للبناتعلميتبارك فاضل عباس عيسى734151512041008

العلوم/الجامعة المستنصرية584ثانوية الرباب للبناتعلميغفران فراس عباس جاسم735151512052026

العلوم/الجامعة المستنصرية584اعدادية االستقامة للبناتعلميزهراء سلمان دشر هالل736151512058016

العلوم/الجامعة المستنصرية582اعدادية النهروان للبنينعلميمثنى عبد رحمة وشيح737151511020102

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمحمد علي قاسم سويجت738151511006128

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميحوراء عبدالحسين جبار شنون739151512054036

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية قباء للبنينعلميحسين زايد خلف غدير740151511010026

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميباقر خالد حذيفه شاتي741151511006024

العلوم/الجامعة المستنصرية578اعدادية التراث العراقي للبنينعلميكرار عزيز كاطع نعيس742151511008056

العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينازك سلمان حبيب كشكول743151512046176

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية الهدى للبناتعلميزينب فالح حسن سابط744151512047068

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية الهدى للبناتعلميبان حشمت علي فتاح745151512047018

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية الزهاوي للبنينعلميليث علي حسين محمد746151511015108

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية المسرة للبناتعلمياالء حسن يونس حسن747151512041003

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميميالد محسن جوهر قادر748151512046175
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العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية البراق للبنينعلميسيف علي حسين علي749151511002045

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية النهروان للبنينعلميسجاد علي داخل سريع750151511020065

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الوارثين للبنينعلميسرمد جعفر حسين جبر751151511013054

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الماثر للبناتعلميرنا نجاح مطوري موحي752151512051030

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميسجاد صادق عبدالرحيم احمد753151511011048

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميسجاد كاظم عبدالحسن علي754151511018029

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميتبارك جواد اسماعيل حسين755151512050015

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميغيث علي بارح خلف756151511006112

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمحمدالباقر ماجد جدوع مريوش757151511006133

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي مهدي عايد ناصر758151511004077

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية العقيلة للبناتعلمينور رحيم حامد رحيمه759151512040074

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميسجاد حسن فالح محمد760151511005064

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية الهدى للبناتعلميهند محسن خلف طهير761151512047125

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية الرميلة للبناتعلميفاطمه احمد عبدهللا مجيد762151512044057

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء حسن علي شنين763151512054060

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء سالم كاظم جدار764151512052014

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي رزاق جبار عباس765151511006097

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد جواد جاسب منخي766151511015110

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميزهراء هاشم علي هيتي767151512055037

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية المصطفى للبنينعلميالحسين علي عبد كاطع768151511009018

القانون/الجامعة المستنصرية606اعدادية العراق الناهض للبنينعلميحسين مجيد صالل محسن769151511003042

القانون/الجامعة المستنصرية593اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياالم سعد عبعوب جاسم770151522055010

القانون/الجامعة المستنصرية592اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي اكرم علي حسين771151521011028

القانون/الجامعة المستنصرية592اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك صادق هالل صبح772151522048032

القانون/الجامعة المستنصرية592اعدادية امنة الصدر للبناتادبياية موات ثابت علي773151522049021

القانون/الجامعة المستنصرية588ثانوية الرباب للبناتادبيداليا عالء عبدعلي حويل774151522052010

القانون/الجامعة المستنصرية585اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب بشير جبار مطشر775151522040053

القانون/الجامعة المستنصرية583اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينورالهدى عبدالرزاق سيد خليفة776151522054075

القانون/الجامعة المستنصرية578اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء كريم مزهر حمود777151522044040

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين فاضل علي جان حسين778151521017034

القانون/الجامعة المستنصرية576ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمه فاضل عباس رجه779151522052024

القانون/الجامعة المستنصرية575ثانوية السدير للبناتادبيزهراء حسن كاطع خليفة780151522053019

القانون/الجامعة المستنصرية572الخارجياتادبيانسام كريم لفته ابو الهور781151522401010

القانون/الجامعة المستنصرية571اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء خضير عباس احمد782151522047026
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العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية549اعدادية المسرة للبناتعلميزينب ثامر عبود سويحن783151512041026

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518ثانوية الرباب للبناتادبيايات فاضل شاكر مهدي784151522052002

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ سعد عباس حسين785151522050091

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيكرار حسن سريح علوان786151521070049

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية النهروان للبنينادبيحسين حامد عبدهللا ثجيل787151521020051

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه عقيل عبدهللا عبدالحسين788151522050080

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية البراق للبنينادبيمحمد طالب سهيل محمد789151521002095

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين غالب حسن هاشم790151521001043

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمروه سالم حافظ عباس791151522046070

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبياحمد عبدالخالق حسين علي792151521073018

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن احمد غركان قاسم793151521013017

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد عبدالحسين جعفر منصب794151521009007

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية547اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد عبيد محان جساس795151511005137

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية538اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمحمد سعد جاسم حسن796151511072158

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534اعدادية الهدى للبناتعلميزينب نعمت مرتضى رشيد797151512047069

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532اعدادية الهدى للبناتعلميزينب صالح علي رجب798151512047063

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد سعيد جودة فتان799151511009145

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية قباء للبنينعلميزيد محسن كاظم حمادي800151511010046

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحيدر حسين نعمه عبد801151511007081

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية المسرة للبناتعلميصابرين حقي عبد فريدون802151512041039

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميحسين سالم كاظم حسين803151511017024

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية الهدى للبناتعلميضحى خالد رسن حاجم804151512047087

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522اعدادية الرافدين للبنينعلميجبريل شاكر عبدالرضا لعيبي805151511001028

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميجواد عبدالكاظم محمد ياسين806151511017018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي نجم عبدالزهرة جاسم807151511001091

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمياحمد صبيح عبدعلي عجيد808151511005006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية المسرة للبناتعلميغدير محمد سبهان دهش809151512041043

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمياية عادل رسن شنيشل810151512054014

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهاجر قاسم حسين علي811151512046205

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية قباء للبنينعلميمصطفى عباس جمعه عنيد812151511010104

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية امنة الصدر للبناتعلميايات حسن صدام بالسم813151512049013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميوئام عباس فاضل علي814151512046222

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن فالح مانع قمندار815151511005031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية الرافدين للبنينعلميياسر احمد عبدالحسن لطف هللا816151511001155
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيعلميعلي مزهر علوان سكر817151511014016

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية العراق الناهض للبنينعلميسيف عادل محمدجواد شنين818151511003062

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينورالهدى حسين عبد علي819151512054148

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمدعلي وليد محمود عبدالرضا820151511011106

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب صابر مكطوف محسن821151512046088

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية الفيحاء للبناتعلميرقية قاسم هاشم سلمان822151512048013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى علي سعدون صالل823151511009171

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية البراق للبنينعلميحسين محسن علي شغاتي824151511002026

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية بدر المسائية للبنينعلمياحمد شامل عاصي عبدعلي825151511072011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية النجاة للبناتعلميانسام علي بديع ابراهيم826151512042006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية بدر المسائية للبنينعلميفاضل عباس والي سويبط827151511072134

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الوارثين للبنينعلميمنتظر محمد فالح نعمه828151511013111

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد مجيد جاسم سكران829151511005145

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558ثانوية الرباب للبناتادبييقين رزاق عون حسون830151522052036

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد وسام سعيد حميد831151521015079

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايفان جاسم عبدالحسين حمادي832151522049022

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية531اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن عالء ميرزا اغامحمد833151521009041

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي بشيت جبر واوي834151521018074

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء سعد ناهض خاوي835151522058009

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية الفكر للبناتادبينرجس حيدر محمد عبطان836151522056093

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد فلك شامي837151521007129

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن غالب حسن هاشم838151521001031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية المصطفى للبنينادبيليث ثائر جمعة فريح839151521009171

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياية عالوي شبوط سعيد840151522055018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية النهروان للبنينادبيسيف احمد داود سلمان841151521020081

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية الرميلة للبناتادبيمنتهى قاسم مانع محيسن842151522044073

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504ثانوية السدير للبناتادبيديانا سعد فخري جبر843151522053011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية النهروان للبنينادبيعلي فاضل عبدهللا عليوي844151521020111

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية البراق للبنينادبيحيدر خضر جاسم عوده845151521002038

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار عبدعلي مهاوش غانم846151521018112

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار علي اكطيف مريسل847151521003089

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار سعد كامل المي848151521001108

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايمان كريم عبدالحسين كاظم849151522049025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين سعدون كريم علي850151521005015
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيسيف صبيح حاتم عليوي851151521073122

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الفكر للبناتادبيشهد خليل ابراهيم محمد852151522056072

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية النهروان للبنينادبيعلي سعد جيجان ضيدان853151521020105

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي رائد رشك حمادي854151521001081

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه موسى عنيد عريبي855151522051099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية النهروان للبنينادبياحمد جبار طعمه ابراهيم856151521020004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى زهراو سلمان حمود857151521009200

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي حسين علي سلمان858151521013055

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية المصطفى للبنينادبيمهتدى عباس عبدالرضا منخي859151521009228

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عادل عبد حسين860151521009058

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية الزهاوي للبنينادبيمنتظر صالح علي رجب861151521015095

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية امنة الصدر للبناتادبيميالد عبدالعزيز خلف كاطع862151522049159

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي احمد جبر علي863151521003057

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار حسين عبدالرزاق شمخي864151521003084

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمة حسين وحيد شراتي865151522051093

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد شنيشل مهاوي خنجر866151521018053

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء حيدر حسين محسن867151522046013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمة علي حسن خواف868151522049142

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيقطرالندى عدنان عريبي جوده869151522046068

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496اعدادية الماثر للبناتادبيحنان جمعه حنظل علي870151522051025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي محسن اكريم فارس871151521018095

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء حميد مجيد شناوة872151522044034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتقب جبر خواف مرعب873151521008150

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عامر عبدالحسن فرحان874151521008109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيجعفر صادق منعثر عذيب875151521017020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيغفران محمد اوينس كريم876151522046063

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية الزهاوي للبنينادبيليث حيدر صالح مهدي877151521015064

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية قباء للبنينادبيعلي رعد راهي جاري878151521010103

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493الخارجياتادبياسراء علي حسن شياع879151522401006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493ثانوية الرباب للبناتادبيشذى علي جاسم سكران880151522052019

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية النجاة للبناتادبيمريم علي حمود عاكول881151522042049

التربية/الجامعة المستنصرية564اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشيماء هادي حسين مناتي882151512046132

التربية/الجامعة المستنصرية563اعدادية الماثر للبناتعلميصدى صباح راشد احمد883151512051058

التربية/الجامعة المستنصرية556اعدادية النجاة للبناتعلميسارة سعيد شايل شذر884151512042044
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التربية/الجامعة المستنصرية556اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميعال حسين علي ابراهيم885151512054102

التربية/الجامعة المستنصرية550اعدادية الفيحاء للبناتعلميرغد فياض محمد حيدر886151512048012

التربية/الجامعة المستنصرية550اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهدير سمير العيبي اشخير887151512046218

التربية/الجامعة المستنصرية542اعدادية الفيحاء للبناتعلميمريم هاشم سلمان داود888151512048062

التربية/الجامعة المستنصرية538اعدادية قباء للبنينعلميعلي حسين خلف حمزه889151511010066

التربية/الجامعة المستنصرية536اعدادية البراق للبنينعلمياحمد علي فالح حسن890151511002006

التربية/الجامعة المستنصرية535اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميدعاء عبدالكاظم حسين علي891151512054042

التربية/الجامعة المستنصرية535اعدادية سمية المسائية للبناتعلميهدير غانم عبدالسادة خليف892151512080036

التربية/الجامعة المستنصرية532ثانوية الرباب للبناتعلمينور علي محسن جبر893151512052029

التربية/الجامعة المستنصرية530اعدادية امنة الصدر للبناتعلميهبة حسن ناعم جابر894151512049134

التربية/الجامعة المستنصرية529اعدادية التراث العراقي للبنينعلميعباس سالم مناحي حسن895151511008040

التربية/الجامعة المستنصرية529اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه سعد عباس هاشم896151512046209

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميبسام ماجد سعيد حاتم897151511005021

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميفالح حسن عباس خليل898151511006114

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية المصطفى للبنينعلميفرات علي جبار مهدي899151511009121

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية الماثر للبناتعلمينور قاسم محمد عويد900151512051074

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة حسين فليح مهلي901151512049095

التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعلي وسام هليل سلطان902151511005112

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية الرميلة للبناتعلمينورالهدى سالم يوسف خليفه903151512044079

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميفاتن دعير شبيب عودة904151512055058

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمصطفى محمد قاسم شلهاوي905151511006149

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمصطفى علي حسن سادة906151511072178

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينور عبدالقادر امين يحيى907151512054142

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد خلف سوادي فنجان908151511015112

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمصطفى جمال قنبر رضا909151511011111

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية الزهاوي للبنينعلميحيدر محمد حسن كريم910151511015046

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن عالوي عذير جباره911151511005029

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية الماثر للبناتعلمياسراء حسين جباري محيبس912151512051004

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية الزهاوي للبنينعلمياوس علي حسين جبر913151511015017

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميمروة حسين خليفة كنيهر914151512055071

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية الرميلة للبناتعلميزهراء فاضل عبد علوان915151512044033

التربية/الجامعة المستنصرية517اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميهه فين علي ناوخاص حسن916151512054153

التربية/الجامعة المستنصرية516اعدادية الماثر للبناتعلميرسل قاسم بديوي محمد917151512051026

التربية/الجامعة المستنصرية516اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميمريم كريم صالل جلوب918151512055076
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التربية/الجامعة المستنصرية516اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينور كريم عبدعلي حسن919151512055084

التربية/الجامعة المستنصرية516اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعلي كريم غريب جهلول920151511005104

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية الرميلة للبناتعلميهدير علي صاحب سعدون921151512044087

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية التراث العراقي للبنينعلميسيف بشير نوري جعفر922151511008038

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزهراء رحيم بوهان مخيلف923151512049048

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميفاطمة صباح علي بدر924151512055060

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياستبرق ماجد حسون مهاوي925151512046003

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي عادل مجيد وهيب926151511009099

التربية/الجامعة المستنصرية559ثانوية السدير للبناتادبيامنه ناطق ابراهيم عبد927151522053006

التربية/الجامعة المستنصرية548اعدادية الماثر للبناتادبيسجى شنيشل مهاوي خنجر928151522051076

التربية/الجامعة المستنصرية545اعدادية امنة الصدر للبناتادبيداليا جبار هاشم معن929151522049037

التربية/الجامعة المستنصرية538اعدادية الفكر للبناتادبيشهد جاسم محمد مهنا930151522056071

التربية/الجامعة المستنصرية536اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمة حكيم محمد حسين931151522054058

التربية/الجامعة المستنصرية536ثانوية الرباب للبناتادبيدعاء حسن وادي حمدي932151522052011

التربية/الجامعة المستنصرية536اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيايه الرحمن حيدر عبدالحسين عباس933151522050013

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية الرميلة للبناتادبياسماء صباح محي عناد934151522044009

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء حسن عليوي ياسر935151522044033

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايه طارق صبار حردان936151522046005

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عبداالمير حمود عباس937151522050046

التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبة رسول كاظم ناصر938151522048112

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية االستقامة للبناتادبياخالص جاسم سلمان عاتي939151522058001

التربية/الجامعة المستنصرية517اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء حسين ياسين جاسم940151522050024

التربية/الجامعة المستنصرية505اعدادية الهدى للبناتادبيامال راضي كاظم رحمه941151522047009

التربية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الرميلة للبناتادبيساره جبار حسن جابر942151522044051

التربية/الجامعة المستنصرية504ثانوية الرباب للبناتادبيحوراء صالح عبدالواحد عبد943151522052007

التربية/الجامعة المستنصرية503اعدادية قتيبة للبنينادبيسجاد كريم حسن محمد944151521004051

التربية/الجامعة المستنصرية503ثانوية السدير للبناتادبيفاطمه سليم سعدون هاشم945151522053032

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية امنة الصدر للبناتادبيوديان رحيم جبر ياسين946151522049194

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى فائز فاخر حميد947151522040064

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء احمد صبر سلمان948151522055044

التربية/الجامعة المستنصرية502ثانوية الرباب للبناتادبيايه فرحان جاسم رحيمه949151522052005

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيايناس علي خريبط جوده950151522050012

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايمان غازي زائر حمود951151522055020

التربية/الجامعة المستنصرية501اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعالء صباح حسين ابراهيم952151521003055
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التربية/الجامعة المستنصرية500اعدادية االستقامة للبناتادبيايمان فالح حسن معلة953151522058007

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسارة علي خلف بدن954151522049103

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء علي حسين جكنوب955151522055050

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء جاسم عبد ال حسين956151522050023

التربية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمة عادل كريم شليبة957151522045071

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحسن سالم مسيس جابر958151521073055

التربية/الجامعة المستنصرية498اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران عباس محمود مصلح959151522040087

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي هادي داود سلمان960151521018099

التربية/الجامعة المستنصرية497ثانوية الرباب للبناتادبيدعاء مسلم فرحان حسين961151522052014

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيبراء عبدالحسين محمد جواد962151522055023

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية المسرة للبناتادبينور نجم عبدالحسين شنين963151522041046

التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية االستقامة للبناتادبياالء محمد عبدالرضا محسن964151522058005

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية النهروان للبنينادبيعلي نعيم حسن حازم965151521020117

التربية/الجامعة المستنصرية495ثانوية السدير للبناتادبيضحى جاسم حسن حمود966151522053027

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية الفضيلة للبناتادبيليلى مالك رحيمة فرج967151522045079

التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيرسول جاسم عبدالحسين سلمان968151521005028

التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية الفكر للبناتادبينهايه حامد عبدالكريم شفي969151522056096

التربية/الجامعة المستنصرية493اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمصطفى انور حميد داود970151521011047

التربية/الجامعة المستنصرية493اعدادية المسرة للبناتادبيسحر جواد كاظم رحيمة971151522041029

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمصطفى عبدالحسين رباط صالح972151521006169

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية العقيلة للبناتادبيكوثر علي حسين طالع973151522040096

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية الرباب للبناتادبيهاجر وليد عبدالزهره حسين974151522052033

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الرباب للبناتادبيدعاء عبدالرضا محسن كاظم975151522052012

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمنتظر محمد عبدعلي علوان976151521018149

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي وافر حسين علي977151521018100

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايات عباس حسن جبر978151522049014

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمريم هادي فرحان خليفة979151522055084

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياسراء كريم صحن شريجي980151522055005

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيرسل حامد شنته حمد981151522043021

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن علي حميد جياد982151521001029

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية الفيحاء للبناتادبيسحر محمد رحيم عداي983151522048094

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايات خماس ناجي رمضان984151522046003

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيهدى كاظم عبل عران985151522043064

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي هيثم ثامر حسن986151521009155
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التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمة موسى فرج حمزة987151522058034

التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيغفران مزعل مشيعل حسين988151522050076

التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية االستقامة للبناتادبيفرح محسن عبعوب مساعد989151522058035

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية الفيحاء للبناتادبيهبة مؤيد عمران موسى990151522048147

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور علي فاضل عباس991151522050095

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرغد جميل مزهر جباره992151522055037

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية الفيحاء للبناتادبيرغد عماد رهيف بريسم993151522048051

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية النهروان للبنينادبيجعفر علي كريم دخن994151521020037

التربية/الجامعة المستنصرية486ثانوية الفضيلة للبناتادبيدينا حسين جبر سلمان995151522045025

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسين كاظم عوده996151521008103

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد مهدي جياد زغير997151521006080

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية الفكر للبناتادبيساره انور لفته محيسن998151522056063

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب علي درويش جاسم999151522040059

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمهدي تقي غازي حياوي لفته1000151521005094

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية المصطفى للبنينادبيجبار فالح حسين ثابت1001151521009033

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية قباء للبنينادبياحمد عبدالحسين جاسم الزم1002151521010005

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية الرباب للبناتادبيهبة سعد عبدعلي منجل1003151522052034

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيحال شهاب احمد عبدهللا1004151522043008

التربية/الجامعة المستنصرية483اعدادية الهدى للبناتادبيمريم سامي رضا مدين1005151522047094

التربية/الجامعة المستنصرية483اعدادية الفيحاء للبناتادبيكوثر شاكر محمود فرج1006151522048128

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية الماثر للبناتادبيغفران حميد صبري معارج1007151522051090

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي عادل عذاب فرج1008151521015051

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى حسن جبار سلمان1009151521008146

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية الهدى للبناتادبيحنين ماهر عبدالعباس حمود1010151522047023

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية العقيلة للبناتادبيميالد حامد فاخر شبوط1011151522040107

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية الفيحاء للبناتادبيرونق نصيف قاسم علي1012151522048058

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور نعيم سلمان حمد1013151522049173

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد قاسم عويد حسن1014151521007188

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد كاظم حنون صالح1015151521003049

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيحوراء علي خالد عوده1016151522043011

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية العقيلة للبناتادبيروز جعفر خيرهللا حسين1017151522040041

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء عباس نافع حمزه1018151522040048

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية امنة الصدر للبناتادبينورهان برهان محيبس كطان1019151522049183

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية الفكر للبناتادبيايه قاسم عباس جواد1020151522056021
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التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسجى رعد رحيم لعيبي1021151522049107

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية النهروان للبنينادبيكرار مهدي عزيز خنجر1022151521020128

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين عماد فرحان مكطوف1023151521001042

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهاجر علي حسين زاير1024151522046082

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية المسرة للبناتادبيالرا فخري زاير داود1025151522041039

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيعلي سلمان رشيد خلف1026151521073187

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء نجم عبد علوش1027151522046039

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية النجاة للبناتادبيرسل احمد كاظم حربي1028151522042020

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرسل عقيل حميد حسن1029151522049051

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينادبيكرار حسين ياسين رسن1030151521071070

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية قباء للبنينادبيحسن فالح صباح محسن1031151521010038

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرسل عبدالكاظم صاحب علي1032151522049050

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية الماثر للبناتادبيزينب ذياب الومي صالح1033151522051058

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد كاظم حمدان راهي1034151521009193

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهدير جاسم كاظم حسن1035151522050109

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي جمال فرج جامل1036151521018075

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد محمود علي زاير1037151521003018

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية امنة الصدر للبناتادبيغادة علي حميد حقي1038151522049132

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية الماثر للبناتادبيتقى حسين موسى محمد1039151522051022

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية قباء للبنينادبيسجاد علي محمد حسن1040151521010072

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيوائل منصور نعيم جاسم1041151521018156

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى جبار جاسم اكطيش1042151521010180

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرغد عادل كريم محسن1043151522054026

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمهدي جمعه حاتم اعذير1044151521005095

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية البراق للبنينادبيمحمد حسين علي حسن1045151521002092

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية قباء للبنينادبيعلي عامر كاظم حسن1046151521010107

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد محمد راضي اعبيد1047151521007086

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيالرا جمعه ناجي رمضان1048151522046069

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي كريم نعمه خلف1049151521007137

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445ثانوية السدير للبناتادبيعذراء فالح كاظم مهاوي1050151522053029

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي هادي لطيف عليوي1051151521001098

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية العقيلة للبناتادبينورالهدى مثنى حسون شدهان1052151522040121

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية الهدى للبناتادبيحنين ثامر مرتضى رحيم1053151522047021

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب عبدهللا حسين هاشم1054151522048074
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الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى حسن رشك غانم1055151521009199

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية الرباب للبناتادبيايات محمد صدام طالب1056151522052003

اآلداب/الجامعة المستنصرية551اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد حسن ساجت كحيوش1057151511004002

اآلداب/الجامعة المستنصرية543اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميحنين محمد عبد عطية1058151512054031

اآلداب/الجامعة المستنصرية543اعدادية امنة الصدر للبناتعلميسكينة علي كامل عنيد1059151512049078

اآلداب/الجامعة المستنصرية539اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء جاسم مجيد مشتت1060151512040025

اآلداب/الجامعة المستنصرية534اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحسين محمد كاظم مهدي1061151511006049

اآلداب/الجامعة المستنصرية533.9ثانوية البتول للمتميزاتعلميتبارك عادل عباس رضا1062151512057005

اآلداب/الجامعة المستنصرية530اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميضحى فالح حسن مخيلف1063151512046135

اآلداب/الجامعة المستنصرية537اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء سنان مؤيد بدر1064151522055049

اآلداب/الجامعة المستنصرية535اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيايناس خالد قاسم محمد1065151522054012

اآلداب/الجامعة المستنصرية522اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيبراء قاسم محمد عبدعلي1066151521007042

اآلداب/الجامعة المستنصرية503اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء عبدالحسين ناصر هاشم1067151522054030

اآلداب/الجامعة المستنصرية497ثانوية الفضيلة للبناتادبيضحى اسماعيل ابراهيم جاسم1068151522045055

اآلداب/الجامعة المستنصرية482ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمةالزهراء مهدي ابراهيم جاسم1069151522045074

اآلداب/الجامعة المستنصرية481اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن فيصل غازي عسكر1070151521007055

اآلداب/الجامعة المستنصرية480اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيالرا امان توفيق عبدعلي1071151522054064

اآلداب/الجامعة المستنصرية476اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب ساهي شنشول عالوي1072151522055056

اآلداب/الجامعة المستنصرية476اعدادية الهدى للبناتادبيحنين هاتف حميد حسن1073151522047024

اآلداب/الجامعة المستنصرية474اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي هاشم حنون غالي1074151521009154

اآلداب/الجامعة المستنصرية474اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيقاسم فيصل قاسم صالح1075151521007153

اآلداب/الجامعة المستنصرية474اعدادية امنة الصدر للبناتادبياسراء جاسم شاطي دنينة1076151522049005

اآلداب/الجامعة المستنصرية473اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد محمد كريم قاسم1077151521018056

اآلداب/الجامعة المستنصرية473اعدادية امنة الصدر للبناتادبينورالهدى كاظم عليوي محيسن1078151522049177

اآلداب/الجامعة المستنصرية472اعدادية الماثر للبناتادبيساره حسين خضير زوير1079151522051068

اآلداب/الجامعة المستنصرية472اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين عالء العيبي عبيد1080151521015017

اآلداب/الجامعة المستنصرية471اعدادية الهدى للبناتادبيهديل ماهر عبدالعباس حمود1081151522047106

اآلداب/الجامعة المستنصرية469اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن بالسم حسن احمد1082151521015010

اآلداب/الجامعة المستنصرية468اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد حسين صبري عليوي1083151521020138

اآلداب/الجامعة المستنصرية467اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف جعفر محسن عبد1084151521001159

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران رزاق كاظم حميد1085151522040085

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية الهدى للبناتادبيمروه جبار حسن منصور1086151522047092

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى احمد ياسر صباح1087151521010177

اآلداب/الجامعة المستنصرية466ثانوية السدير للبناتادبيهبه سليم رشم صيهود1088151522053046
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اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية الهدى للبناتادبيورده وليد شعالن علي1089151522047107

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية النهروان للبنينادبيحسين محمد كريم دخن1090151521020057

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن علي خزعل حسن1091151521008036

اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيالرحمه محسن طعمه هاشم1092151522050008

اآلداب/الجامعة المستنصرية462اعدادية الهدى للبناتادبينور خضير عباس خسرو1093151522047099

اآلداب/الجامعة المستنصرية462ثانوية السدير للبناتادبيحوراء محمد جبار عبيد1094151522053010

اآلداب/الجامعة المستنصرية462ثانوية الفضيلة للبناتادبيزينة فاضل صالح علي1095151522045040

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية قتيبة للبنينادبيقاسم حامد جبر بداي1096151521004083

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد موحي مطر حسن1097151521020079

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية الفيحاء للبناتادبيمارين عبد شنين كريم1098151522048130

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد عبدالحسين جلوب شبيب1099151521018004

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية الزهاوي للبنينادبيامير اوات كريم ملك1100151521015005

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور محمدحسين مزبان بيري1101151522050096

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكاظم بشير كاظم مشحوت1102151521007154

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد حاتم جاسم علي1103151521020137

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيرائد فاخر عباس عليوي1104151521073106

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية النهروان للبنينادبيحسين توفيق نوري رحيم1105151521020049

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء عبدالحر عبد عودة1106151522048040

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية قباء للبنينادبيحيدر ابراهيم حسن عكلة1107151521010056

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية السدير للبناتادبينور جاسم عبدهللا حمدان1108151522053040

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الفكر للبناتادبيمروه فالح علي نوري1109151522056086

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية العراق الناهض للبنينادبيرضا فريح جري جريو1110151521003046

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيمصطفى مهدي عذافة التهيم1111151521070060

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيندى رعد محمد عبدالحسن1112151522050092

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية النهروان للبنينادبيعلي سلمان احمد مراد1113151521020106

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية النهروان للبنينادبيحسن صباح كاظم حسن1114151521020044

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية النهروان للبنينادبيحسن نبيل سكر كريم1115151521020048

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيعذراء سعد زياره سفيح1116151522043040

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيعقيل حسن شبل سلطان1117151521070030

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسام الدين سالم مايع جوده1118151521007048

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية العقيلة للبناتادبيهاله صباح صادق رشم1119151522040124

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية المسرة للبناتادبيوديان ماجد يوسف جاسم1120151522041050

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهد فؤاد فاضل عباس1121151522048106

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمة رياض مغامس سعد1122151522049138
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اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية االستقامة للبناتادبيختام كامل فاخر احمد1123151522058011

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الفضيلة للبناتادبيفادية جواد كاظم بدن1124151522045068

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الفكر للبناتادبيمنتهى فاضل داود محمد1125151522056090

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الرافدين للبنينادبيجالل صباح كثير كاطع1126151521001025

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد جليل حسن بدن1127151521003095

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية العقيلة للبناتادبيايات احمد رحيم خلف1128151522040006

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية النجاة للبناتادبيايثار محمد جبار ملك1129151522042010

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية الرافدين للبنينادبيميثم محمد عبد محسن1130151521001150

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء محمد مهدي نعيس1131151522056045

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية الفيحاء للبناتادبيوالء سالم حسين نعمة1132151522048153

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس سعد غريب لفته1133151521006093

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية قباء للبنينادبيحسين لفتة موسى بدر1134151521010052

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر جبر محمد مهودر1135151521007215

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار خالد صدام سلمان1136151521003086

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية المسرة للبناتادبيغفران فالح حسن ردام1137151522041034

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس علي جارهللا حسن1138151521018070

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية الهدى للبناتادبيرفل جاسم محمد دويج1139151522047037

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد جاسب حزام جوده1140151521013040

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب عبدالزهرة فرج مشكور1141151522049088

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية السدير للبناتادبيطيبه جاسم محسن حمزه1142151522053028

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء قاسم مزعل غضيب1143151522041023

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء صدام فرهود جعويل1144151522047049

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عبود حسين زامل1145151521020110

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية الرباب للبناتادبيايه باسم جبر مخلف1146151522052004

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى راضي عذيب موشي1147151522046056

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الماثر للبناتادبيزينه رحيم مهدي غضيب1148151522051065

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه جالل محيسن بريدي1149151522046066

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب عادل احمد ثجيل1150151522055058

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار جبار شريف بريبت1151151521003082

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد علي عبيد محسن1152151521008014

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيوسام ماجد نعيم كريم1153151521005103

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار صالح بدر علك1154151521005066

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيكرار نصيف جاسم تقي1155151521006133

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه جاسم محمد شنته1156151522040091
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معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية االستقامة للبناتادبيقبس كريم جاسم سلمان1157151522058037

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيحورالعين اكرم لفته سليم1158151522043014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية524اعدادية الهدى للبناتعلميسارة كريم سوادي شاهين1159151512047073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية519اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميساره موحان حزام جوده1160151512046109

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية517اعدادية المسرة للبناتعلميدالل كاظم حميد علي1161151512041017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية512اعدادية العقيلة للبناتعلميهدى مصطفى حسين هليل1162151512040079

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميسجاد محسن مولى محمد1163151511006066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء سعد عبدهللا لفته1164151512046071

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميانوار محمد عبدالرضا بداي1165151512050011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلمينشوان احمد جاسم هاشم1166151511017118

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميغدير حميد عبدالصاحب كاظم1167151512054107

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميمريم رياض نصرهللا عبدهللا1168151512043021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميفاطمة علي خلف جبار1169151512055062

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية العراق الناهض للبنينعلميسجاد حسين حسن كطوف1170151511003057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية الفيحاء للبناتعلميزهراء كاظم حنش محسن1171151512048024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين كاظم حميد وداعه1172151511001043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية المصطفى للبنينعلميكرار كريم مانع زغير1173151511009135

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميكرار علي حسين فرج1174151511018051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية الهدى للبناتعلميحنين رعد اسمر اعبودي1175151512047026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية الوارثين للبنينعلميعبدهللا مهدي دشر ضاحي1176151511013064

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميسجاد ضياء صبار مهلهل1177151511017046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحنين محمد عطيه حمد1178151512046034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد جبار جرو كحيط1179151511009005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي حسين محيبس خلف1180151511004068

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية المسرة للبناتعلميتبارك هاشم باقر خلف1181151512041009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمنتظر سالم خالف كاظم1182151511005166

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء عبداالمير علي ميرزا1183151512047050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الرميلة للبناتعلمياالء سعد عبدالحسين محسن1184151512044009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية المسرة للبناتعلميمريم سعدون ولع حسن1185151512041051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرقيه عبدالساده عبدالواحد صبر1186151512046057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء حسين فاضل علي1187151512046069

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية الرباب للبناتعلميحوراء علي عباس عبد1188151512052006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء محمد علي فاضل عباس1189151512046041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الهدى للبناتعلميسرى عباس حسين لعيبي1190151512047079
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميعلي حميد احمد اسد1191151511017066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء جبر محمد مهودر1192151512046045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء حميد رؤوف محسن1193151512046070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزهراء هاشم خشن اعبيد1194151512050040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميهيام هشام خلف كاظم1195151512050091

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعادل رشيد عباس عبد1196151511011056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية امنة الصدر للبناتعلميروان رياض جبار غالي1197151512049043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء عباس جليل ابراهيم1198151512046076

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493.6ثانوية البتول للمتميزاتعلميايالف عبدالغفور طاهر ويسي1199151512057003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعباس حسن علي مطر1200151511005079

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي عزيز باني جالس1201151511003088

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية526اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب عصام محمدعلي عبدالحسين1202151522040057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة ابراهيم كريم محيسن1203151522048123

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي سالم صالح حسين1204151521008106

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية488اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرقية رسول موسى حسين1205151522055040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية486اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء قاسم كاظم عذافه1206151522050049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي حسين جاسم خلف1207151521017058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية الهدى للبناتادبيياسمين زويد سابط مناتي1208151522047108

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية قباء للبنينادبيحسين علي حسين سالم1209151521010049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد علي كاظم تايه1210151521007083

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء فوزي سلمان علي1211151522046036

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسنين عبد عوفي مطشر1212151521018020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية الماثر للبناتادبيزينب كريم جاسم شمخي1213151522051060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب كاظم رحيمه مطلب1214151522040060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي رعد سلمان نعمة1215151521008105

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية سمية المسائية للبناتادبيريام محمد عبدحمود كمر1216151522080019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل علي صدام جبر1217151522046021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية الفيحاء للبناتادبيعذراء عبداالمير ناصر حسين1218151522048115

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية الزهاوي للبنينادبييوسف حسن جري بديوي1219151521015101

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية التراث العراقي للبنينادبيفراس حسن قاسم عبدالحسين1220151521008119

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهد عباس جاسم سلطان1221151522048104

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية الرميلة للبناتادبيبراء سعد حسين سبع1222151522044018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية التراث العراقي للبنينادبيجعفر محمد حطاب رزوقي1223151521008025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء مصطفى فريق جاسم1224151522056049
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي بشير حمود سالم1225151521003059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية الرميلة للبناتادبيرغده باسم سعد حسين1226151522044029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء جبار طاهر محمد1227151522056039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية الماثر للبناتادبيسجى علي كامل فرج1228151522051077

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد مجيد قاسم سلمان1229151521003050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية امنة الصدر للبناتادبينورس حسين علي برغش1230151522049180

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس ناصر مزعل شطب1231151521008090

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور سالم حمود فرج1232151522049168

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس مطشر مزيد روزي1233151521003053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية قتيبة للبنينادبيميثم شوقي حنون زبون1234151521004113

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية الرميلة للبناتادبينور كاطع الزم خاجي1235151522044080

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسارة عبدالرحمن محمد سلطان1236151522049102

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات حازم جاسم محيبس1237151522055014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيانعام جبار شنيور عاشور1238151522055012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي خلف محسن ثامر1239151521009135

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس عبدالرزاق محمود دهش1240151521006094

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية قتيبة للبنينادبيزياد خلف جري تامول1241151521004049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه نعيم كريم كاظم1242151522050081

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية الفيحاء للبناتادبياية فاضل جاسب لفتة1243151522048023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية الفكر للبناتادبيشيماء شاكر عليوي عيدان1244151522056074

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية قباء للبنينادبيهشام علي فرج علي1245151521010191

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية سمية المسائية للبناتادبيتورات اسماعيل كريم حرز1246151522080005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية النجاة للبناتادبياميرة صباح هادي نديم1247151522042005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن رحيم شمخي سفيح1248151521008028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرغد قاسم جاسم خلف1249151522046023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيايمان جالل عامر حسن1250151522050011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية الفيحاء للبناتادبيورود علي محسن حسون1251151522048150

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي محمد مطر عنيد1252151521003072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية االستقامة للبناتادبياسراء زامل حسين مشربت1253151522058002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم حسين قاسم منصور1254151522050084

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور ناظم موسى حسن1255151522049172

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية الهدى للبناتادبيزينب علوان سلمان غالم1256151522047061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية امنة الصدر للبناتادبياية مهدي ياسين عداي1257151522049020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد حسن مشكور شمر1258151521018001

85 من 37صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينورالزهراء موسى مراح حسين1259151522050098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية المصطفى للبنينادبيضياء احمد قاسم زغير1260151521009113

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى علي جعفر شمال1261151521009218

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهبة صالح كريم ربيع1262151522049187

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية امنة الصدر للبناتادبيعذراء حاتم نور شريف1263151522049128

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور رياض صدام خنجر1264151522046075

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمضر كمال حسن حسين1265151521006173

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار جاسم علوان كشيش1266151521007156

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيحوراء جالل جميل كرم1267151522054019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيغفران عبدالرزاق شوش كزار1268151522043042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية قباء للبنينادبياحمد عيسى غانم منشد1269151521010010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية البراق للبنينادبياحمد رحيم جريو عذافه1270151521002002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب فاضل محمد علي1271151522050057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك نجم عبود فرج1272151522048033

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية امنة الصدر للبناتادبيكوثر قاسم محسن شغاتي1273151522049147

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيمنذر نعمان تايه جحجوح1274151521070061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب علي نعيم بندر1275151522048075

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيالزهراء مدحت ميناء شيرمحمد1276151522054004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الفكر للبناتادبيزينب حسن علي عزيز1277151522056056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية امنة الصدر للبناتادبينهلة سلمان جلوب محسن1278151522049165

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية قباء للبنينادبيحسين احمد لفتة علي1279151521010040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية قباء للبنينادبيمحمدمهدي كاظم داعر جياد1280151521010169

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية المصطفى للبنينادبيعمار جميل لفتة منصور1281151521009156

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي جبار علي فياض1282151521013053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء عبدالعظيم يحيى موحي1283151522049072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيصفاء حسين هاشم عزيز1284151521073134

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية البراق للبنينادبيمهند عطوان حلو صكر1285151521002117

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية االستقامة للبناتادبيمروة كاطع ثجيل دريج1286151522058039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الزهاوي للبنينادبيسيف علي صالح كنكور1287151521015036

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية النهروان للبنينادبياحمد جبار زيدان عالوي1288151521020003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيدعاء جاسب سلطان عالج1289151522055031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية قباء للبنينادبياسماعيل جميل واحد اسماعيل1290151521010019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية الفكر للبناتادبيحنين وحيد جبار جاسم1291151522056026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية الماثر للبناتادبيسكينة اياد ازغير كاظم1292151522051079
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الزهاوي للبنينادبيسيف عبداالمير محمد عريبي1293151521015035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية قباء للبنينادبيضياء كريم عريز جبار1294151521010084

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي مصطفى جبر مطرود1295151521009151

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين حسن مهوس عبدهللا1296151521005013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد عبدالحسين طاهر عبدهللا1297151521008012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الماثر للبناتادبيتهاني عالء طالب عطيه1298151522051023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الهدى للبناتادبيزينب منشد غانم مشكور1299151522047064

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر جمال عبدهللا ثامر1300151521018039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية العقيلة للبناتادبيميس طه ياسين نوحي1301151522040105

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عبدالخالق جاسم زاير1302151521009186

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية العقيلة للبناتادبيايمان علي صبر سالم1303151522040011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الرميلة للبناتادبيرسل علي شاطي طاهر1304151522044027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية الرباب للبناتادبيدعاء عوده غازي حسن1305151522052013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الرميلة للبناتادبيعهود جاسب ساجت مخيلف1306151522044066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية البراق للبنينادبيمحمد عدي محمد عبيد1307151521002096

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الهدى للبناتادبيرشا علي عبيد عنيد1308151522047035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الهدى للبناتادبيسالي سمير توفيق صفر1309151522047070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية السدير للبناتادبيزهراء ثامر موسى محمود1310151522053018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الفيحاء للبناتادبيغفران حسين كريم كاظم1311151522048117

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية قباء للبنينادبيمحمد عبود قاسم سدخان1312151521010158

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451الخارجيونادبيحسين سعيد عليوي صابط1313151521400016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايات طالب اسماعيل جالب1314151522049013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد سالم خلف عيسى1315151521007178

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمة حسن سلمان عزيز1316151522054057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهديل عباس عبدالحسين سبهان1317151522049191

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية قباء للبنينادبيمحمد تقي رحمن عبدالحسين ظاهر1318151521010142

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبياحمد كريم حمادي حمود1319151521073027

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية500اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء عبدالرحمن حسين مهوس1320151512046046

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482اعدادية الرافدين للبنينعلميمرتضى مهدي طاهر محسن1321151511001134

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية480اعدادية الرافدين للبنينادبيمسلم كريم عوده زوير1322151521001129

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسيف محمد سعيد جبر1323151521006084

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية448اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين جاسم جميل زناد1324151521009046

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية النهروان للبنينادبيحسين عباس جودة عريبي1325151521020054

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء كريم حسين زاير1326151522056044
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي صالح حسن هواش1327151521007126

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيضحى باسم كتاب عيسى1328151522050070

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياحمد كرم سعيد محمد1329151521005005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس كاظم خلف شهاب1330151521018071

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد حسين عبدالرضا ياسين1331151521003099

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار حسين فالح سريح1332151521005064

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي خليل كاظم بادي1333151511003084

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية المصطفى للبنينعلميكاظم محمد موسى عيسى1334151511009126

العلوم/جامعة البصرة562اعدادية الرميلة للبناتعلميزينب خلف كاظم جلو1335151512044035

العلوم/جامعة البصرة561اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمنتظر جميل عبدالكريم حسون1336151511005165

الهندسة/جامعة الموصل615اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد جعفر شندي ثجيل1337151511009143

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمياحمد موسى قاسم حمود1338151511005013

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمنتظر كريم سبتي مذكور1339151511007249

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية المصطفى للبنينعلميسجاد رائد سلمان بدن1340151511009073

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميكرار عباس كاطع زغير1341151511007191

الحقوق/جامعة الموصل445اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار ناصر كريدي سلمان1342151521005071

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل663اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميكرار سعد مولى غالي1343151511005119

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل644اعدادية قتيبة للبنينعلميحيدر قاسم ناصر فنجان1344151511004041

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميسارة جواد عبدالوهاب عزيز1345151512054086

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميغدير عبدالباري محمد جعفر1346151512054108

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمدباقر عالء ادريول غضبان1347151511007219

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية673اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء طالب صاحب عبود1348151512046075

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمريم عباس ستار هاشم1349151512054127

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه خليل اسماعيل جمشير1350151512047092

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمد عبدالرضا جبر مطر1351151511011102

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد عبدهللا رحيم عبدالنبي1352151511015120

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية الفكر للبناتعلميغدير عالء عبدالحسين ساهي1353151512056037

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميكرار محمد قاسم حسين1354151511005123

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية امنة الصدر للبناتعلمياية حيدر رحم عباس1355151512049018

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمنتظر احمد علي رمضان1356151511005164

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي حسن عبد مكطوف1357151511009094

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميعلياء حسين نعيم علي1358151512054104

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية الزهاوي للبنينعلميعلي صادق جعفر حسين1359151511015087

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلمياحمد وليد نقي غالم1360151511011017
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزينب فالح جعو كريم1361151512050050

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميمحمد جعفر باقر سليم1362151511017094

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية645اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينورالهدى نهاد درهم انعيمة1363151512046202

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزينب عبدالكريم جواد عبدالحسين1364151512050047

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640.6ثانوية الصدرين للمتميزينعلميمصطفى مهدي ماضي جبر1365151511012021

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد طه ياسين عبود1366151511004010

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميداليا جواد اسماعيل حسين1367151512050018

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية النجاة للبناتعلمينورالهدى احمد حميد مهدي1368151512042076

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية650اعدادية الرافدين للبنينعلميزيد حسين الزم مزبان1369151511001054

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية645اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمسلم احمد كريم عبد1370151511005155

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية النهروان للبنينعلميحيدر حامد موسى علي1371151511020050

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية639.4ثانوية الصدرين للمتميزينعلميمصطفى سمير عيسى لطف هللا1372151511012020

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية637اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد علي فليح حسن1373151511009151

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631اعدادية المصطفى للبنينعلميخلدون رحيم جاسم كاصد1374151511009061

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة علي كريم عناد1375151512049096

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية629اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميفاطمة هادي حمود حسن1376151512054117

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحيدر مؤيد فاضل كريم1377151511011037

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الفيحاء للبناتعلمينور حميد حسون علي1378151512048069

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620اعدادية فدك االهلية للبناتعلميحنين غازي فيصل عوده1379151512059003

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي عبداالمير حمود غضبان1380151511011075

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى سعد حسن سوادي1381151512046115

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء سالم صدام عوده1382151512046072

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية الرميلة للبناتعلميحوراء خزعل قاطع محمد1383151512044021

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية649اعدادية الهدى للبناتعلمينور هادي مصطفى حسين1384151512047120

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمريم جواد كاظم زغير1385151512054126

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626اعدادية الهدى للبناتعلميسجى عوده عبدالزهرة حسن1386151512047077

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميغفران كمال حمود شغاتي1387151512046152

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الرميلة للبناتعلميايناس حاكم عبيد مطير1388151512044012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية642.8ثانوية البتول للمتميزاتعلميحنين داود عبدالكريم محسن1389151512057007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الهدى للبناتعلميكيوستان حيدر حسن اسد1390151512047101

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية638اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء علي قاسم جبر1391151512046040

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية634اعدادية قباء للبنينعلمينورالدين سعد حسن رحيل1392151511010113

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630اعدادية النجاة للبناتعلميزهراء حسن جبر حمود1393151512042035

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميتبارك وسام قاسم حسين1394151512055016

85 من 41صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624اعدادية الهدى للبناتعلميمالك حمزه حنو محمد1395151512047107

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزينب عدنان رشيد كريم1396151512054079

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء رحيم عوده صكر1397151512052013

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621.3ثانوية الصدرين للمتميزينعلميتقي محمد كريم مهدي1398151511012005

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الوارثين للبنينعلميباقر حامد كاظم ظاهر1399151511013018

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية الصدرين للمتميزينعلمييوسف كاظم حسين عطية1400151511012024

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية المسرة للبناتعلميزهراء علي خلف دليفي1401151512041022

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزهراء مزهر جاسم خلف1402151512050039

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميجنات ماجد عباس شعبان1403151512054024

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية الزهاوي للبنينعلميحسن محمد فياض حسن1404151511015029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية626اعدادية المصطفى للبنينعلميجاسم محمد شواي عذاب1405151511009025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب محمد كاظم عودة1406151512046100

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعباس زامل حسين حيال1407151511003068

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد حسن صدام حسين1408151511004003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580اعدادية المسرة للبناتعلميتمارة عباس محسن زبون1409151512041010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580اعدادية الهدى للبناتعلمينجاة عبدالمجيد علي حسين1410151512047110

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد عطية مري مشاري1411151511007208

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى عباس واشي محمد1412151512046117

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي سعدي منصور جبر1413151511004074

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميحسين عبدالزهرة هاشم فلحي1414151511017026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية613اعدادية العقيلة للبناتعلميمريم رسول لطيف جبار1415151512040065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرغد عبدالرسول عباس عبدهللا1416151512046055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينرجس شوان عبد بكي1417151512054136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية576اعدادية المسرة للبناتعلميضحى جواد كاظم لفتة1418151512041040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574اعدادية المسرة للبناتعلميزينب علي حسن محسن1419151512041030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572اعدادية الرميلة للبناتعلميامنه عباس رحيمه نبات1420151512044010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571.9ثانوية البتول للمتميزاتعلميسجى عبداالمير كاظم عبدالنبي1421151512057013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571الخارجياتعلميندى كريم جبار خنجر1422151512401009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه الزهراء حسين جاسم روشه1423151512046154

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570اعدادية المسرة للبناتعلميرسل كاظم مطشر حافظ1424151512041018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570اعدادية الهدى للبناتعلمينرجس عباس مطر عبدالصاحب1425151512047112

العلوم/جامعة الكوفة577اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد جاسم محمد موسى1426151511009141

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميسروش عباس اسماعيل احمد1427151512054088

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد قاسم رزوقي محمدعلي1428151511007212
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الهندسة/جامعة االنبار614اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد طارق شبيب حمادي1429151511001116

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار599اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحيدر موسى محسن قاسم1430151511011038

الطب/الجامعة العراقية687.1ثانوية الصدرين للمتميزينعلميياسر حميد محمد هاشم1431151511012023

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمياستبرق محسن اسوادي موزان1432151512054001

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية الرميلة للبناتعلمينور خالد عجمي سكر1433151512044074

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمصطفى نبيل خليل سبع1434151511006150

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية الهدى للبناتعلميتقى احمد سكر مزعل1435151512047023

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية العقيلة للبناتعلميابرار علي بدر عقيل1436151512040001

الهندسة/الجامعة العراقية635اعدادية النهروان للبنينعلميمحمد عبدالسالم عبدالسيد قمرعلي1437151511020116

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينور زامل صبري حسين1438151512046188

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميضحى سعد عوده الزم1439151512054098

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية العراق الناهض للبنينعلمينورالدين سجاد جاسب حسين1440151511003140

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد عباس كرم علي1441151521003102

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيصادق جعفر هاشم حسن1442151521017052

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491اعدادية قباء للبنينادبيمحمد عيدان اسماعيل ناصر1443151521010161

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس حيدر قاسم محمد1444151521015041

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489اعدادية الزهاوي للبنينادبيخالد جبار ابراهيم حسين1445151521015025

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء نعيم حسين زوير1446151522055052

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس رعد مايح دويج1447151521007103

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد هامل سفيح حسن1448151521003019

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد سالم مال هللا سعد1449151521001056

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب علي ابراهيم جمعة1450151522054041

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية504اعدادية الوارثين للبنينعلمياحمد سالم عيسى محسن1451151511013003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية496اعدادية الزهاوي للبنينعلميعلي كامل فرج ياسين1452151511015092

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية492اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزينب محمد كريم عباس1453151512049067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمدعلي عباس مهوس تعيب1454151511007220

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية العراق الناهض للبنينعلمياحمد حسين عبود جبل1455151511003002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمصطفى ياسين مركب حواط1456151511005163

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية484اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزينب رسول عبدالرضا بداي1457151512050045

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية464اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء حافظ رزاق عبد1458151522040046

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية455اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكريم هاشم محسن جبر1459151521007166

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية451اعدادية المسرة للبناتادبياسماء عبدالكريم احمد محمد1460151522041002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية450اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء قاسم عاشور حسن1461151522049078

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشهد علي سالم غريب1462151522049118
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك عبد عبدالرحيم عباس1463151522046010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي كريم جتي سلمان1464151521018091

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية العقيلة للبناتادبيغصون حافظ رزاق عبد1465151522040084

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437اعدادية المصطفى للبنينادبيغزوان ياسين حمود عبدهللا1466151521009157

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية الماثر للبناتادبيغدير رياض نجم عبدهللا1467151522051089

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف خالد سلطان كعيد1468151521007090

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيموسى صباح غائم فياض1469151521007225

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين عالء جبر علي1470151521013028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الماثر للبناتادبيايه كاظم حسن علي1471151522051015

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية البراق للبنينادبيزين العابدين ستار جبار سعيد1472151521002045

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور الهدى علي جبار حلبوص1473151522049166

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف سعد فرحان نشعان1474151521007092

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي فيصل حردان عزيز1475151521017062

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية453اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى حسين عبعوب محسن1476151521002106

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية452اعدادية بنت االكرمين للبناتادبياديان احمد حسين عبود1477151522043002

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيزهراء خالد محمد خواف1478151522043024

اآلداب/الجامعة العراقية507اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميتقى جاسب حسين زغير1479151512054020

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبييوسف كريم شيال خلف1480151521018161

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيشيرين اكرم يوسف اسماعيل1481151522050065

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيكرار داود سليمان نصرهللا1482151521006130

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية الرافدين للبنينادبييحيى اركان عبدهللا ضمد1483151521001157

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد احمد محمد عنبر1484151521006140

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار ابوالهيل احميدي جابر1485151521009159

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية الهدى للبناتادبيزينب حميد ماجد نوتي1486151522047057

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية الرافدين للبنينادبيهمام عبدالسالم حوشي علي1487151521001151

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيشهد علي سالم الزم1488151522054048

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية قباء للبنينادبيمحمد عباس مجيد عبدالحسين1489151521010156

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيكفاية علي جبار حريمي1490151522054061

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية قباء للبنينادبيحيدر عبدالحسين صحن عريبي1491151521010063

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر كاظم ارحيمة عريبي1492151521009226

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية المصطفى للبنينادبيمسلم محمد راضي محسن1493151521009206

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيعلي صادق رمضان حسين1494151521070034

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعمر عبدالواحد محمد عوده1495151521008117

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء مهدي علي عيسى1496151522054037
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اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك علي جليل دخينة1497151522040016

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور علي ثجيل عيدان1498151522054072

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار علي كاظم فاخر1499151521007165

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر حسين عبدالرضا خيون1500151521008057

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية العقيلة للبناتادبيسمر كريم كاظم محمود1501151522040069

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية قباء للبنينادبيعلي باسم ازوير جريدي1502151521010097

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيفاروق عماد مدحت بالل1503151521011039

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيعذراء ورور كاظم سليم1504151522054054

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الفكر للبناتادبيزهور منذر شايع محمدعلي1505151522056051

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء نجم عبد صبري1506151522048044

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى سلمان سبهان وني1507151521001131

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد هاشم محمد زغير1508151521018134

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية الهدى للبناتادبيسجا جعفر علي كرم1509151522047071

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين كريم حسين محمد1510151521011011

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقية قاسم صاحب خلف1511151522048054

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء كريم داود شيره1512151522054036

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب قاسم محمد زغير1513151522049093

االعالم/الجامعة العراقية527اعدادية النهروان للبنينعلميمحمود عبدالوهاب بديع ابراهيم1514151511020124

االعالم/الجامعة العراقية483اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد غازي جالب ذيبان1515151521004095

االعالم/الجامعة العراقية480اعدادية الفكر للبناتادبيزينب فارس آغا ولي1516151522056057

االعالم/الجامعة العراقية476اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد ياسين طاهر قادر1517151521017011

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد حامد جمعه هذال1518151521017071

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين صباح واحد نمله1519151521001037

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياية جواد كاظم جبر1520151522055016

االعالم/الجامعة العراقية464اعدادية النهروان للبنينادبيعلي زغير جهاد سالم1521151521020103

االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عادل محسن ثامر1522151521007012

االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن صباح مهدي حسن1523151521001027

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن علي حسن علي1524151521013020

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية438اعدادية النجاة للبناتادبيزينب علي حويز ناشي1525151522042032

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية437ثانوية الفضيلة للبناتادبيبراء عبدالهادي عوني صالح1526151522045015

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435اعدادية العقيلة للبناتادبيشمس جمال مهلهل شلش1527151522040071

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434اعدادية الفيحاء للبناتادبينور احمد زاير حسين1528151522048138

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434اعدادية الهدى للبناتادبياسيل حسين هارف حسن1529151522047005

التربية للبنات/الجامعة العراقية502اعدادية النجاة للبناتعلميزهراء جميل جاسم مناحي1530151512042033
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التربية للبنات/الجامعة العراقية498اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب عامر حمزه علي1531151522050054

التربية للبنات/الجامعة العراقية474اعدادية الفكر للبناتادبينبأ ميثم سلمان صفر1532151522056092

التربية للبنات/الجامعة العراقية466اعدادية العقيلة للبناتادبيرند صادق سعد داود1533151522040039

التربية للبنات/الجامعة العراقية465اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جبار دعير راضي1534151522044044

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية الفضيلة للبناتادبياسراء سعدون شهاب علي1535151522045002

التربية للبنات/الجامعة العراقية463اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور عبدالكاظم صبيح حسون1536151522046076

التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية االستقامة للبناتادبيرند ناصر سعد فياض1537151522058016

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية الفضيلة للبناتادبيامنة رحيم كاظم طعمة1538151522045004

التربية للبنات/الجامعة العراقية458اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عبداالمير عكله فرادي1539151522047053

التربية للبنات/الجامعة العراقية456اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب حسن هادي صالح1540151522055054

التربية للبنات/الجامعة العراقية454اعدادية العقيلة للبناتادبيدنيا وارد متعب كاطع1541151522040031

التربية للبنات/الجامعة العراقية450ثانوية الرباب للبناتادبيعلياء حسين شاكر جاسم1542151522052022

التربية للبنات/الجامعة العراقية449اعدادية الهدى للبناتادبيمريم حسين جاسم خلف1543151522047093

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء عبداالمير نعمة ثابت1544151522049071

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية الفكر للبناتادبيهدى ابراهيم محمد علي منت1545151522056100

التربية للبنات/الجامعة العراقية447اعدادية الرميلة للبناتادبيأسيل سعد صالح حسن1546151522044001

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدعاء سالم صالح حسين1547151522049040

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية الفيحاء للبناتادبيليلى احمد عبدالعباس جبار1548151522048129

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية الفكر للبناتادبيداليا علي عبد خالوي1549151522056033

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمة جبار عودة كاظم1550151522055078

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عائد جاسم مزبان1551151522046031

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عامر محسن عبدهللا1552151522050045

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية الماثر للبناتادبيرؤى مختار هليل علي1553151522051038

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية العقيلة للبناتادبيساره وليد حريفان جواد1554151522040063

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية479اعدادية النجاة للبناتعلميايات حسين خلف زيدان1555151512042009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية473اعدادية الفيحاء للبناتعلمياسراء علي نافل جاسم1556151512048001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه باقر صبيح مسلم1557151522040090

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر رسول جبر بخيت1558151521003039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين جاسب هاشم مطر1559151521007058

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية النهروان للبنينادبيعلي نجم عبود مصلط1560151521020116

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية المسرة للبناتادبيايه فيصل عبدالواحد فيصل1561151522041004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيذوالفقار سلمان آغا ولي1562151521011019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين رشيد دعثور كصاد1563151521005014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية الماثر للبناتادبيازهار جمعه شنيشل عليوي1564151522051003
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية الفكر للبناتادبيأسماء مجيد حلو محمد1565151522056001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسعدية حسن عبدهللا عويد1566151522049110

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيكرار شهاب احمد جارهللا1567151521011041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية الهدى للبناتادبياالء كامل زامل صالح1568151522047007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيدالل سلمان جمعه بدر1569151522043018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين جاسم محمد مريسن1570151521008040

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية التراث العراقي للبنينادبيهشام عادل راضي مطرود1571151521008160

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية الرافدين للبنينادبيصالح عبدهللا حسن محمد1572151521001065

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية البراق للبنينادبيليث رعد عبدالحسين داغر1573151521002089

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء طالب علوان داخل1574151522050026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيصفا محسن جاسم جبر1575151522050069

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية العقيلة للبناتادبيمها طارق سلمان جبر1576151522040103

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب نعيم ناجي رمضان1577151522046050

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى جاسم جايد كاظم1578151522046055

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه فالح حسن محمد1579151522056079

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الفكر للبناتادبيفيان طارق فتاح شفي1580151522056082

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الهدى للبناتادبينورالهدى ثائر عبد محمد1581151522047101

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية592اعدادية النجاة للبناتعلميمروة يسر غازي عبدالوهاب1582151512042065

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية591اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميعال وليد خالد رشيد1583151512054103

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية583اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمحمد جاسم محمد لفتة1584151511072149

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي ستار جبار حمود1585151521006105

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيعذراء احمد عالوي حسن1586151522050071

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمدالتقي فالح حسن جميغ1587151521005081

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554اعدادية الماثر للبناتادبينور مشتاق عجيل زغير1588151522051114

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد عدنان عباس مفتن1589151521003008

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي ماجد سابط صخي1590151521006117

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549ثانوية الفضيلة للبناتادبيشروق شاكر الزم كاظم1591151522045049

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيريم ماجد حسن حسين1592151522046028

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية الرميلة للبناتادبينور رعد جواد كاظم1593151522044078

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء جواد كاظم جبر1594151522055027

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء خالد مهاوي خنجر1595151522051049

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران منير حسن محمد علي1596151522040089

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية490اعدادية الفكر للبناتادبيزينب ثامر عبدل حسين1597151522056055

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر كريم خضير محمد1598151521013097
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية الرافدين للبنينادبيموسى قدوي موسى صبر1599151521001149

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء كاطع كريم جبر1600151522056043

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر علي كاظم قاسم1601151521005023

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعلي ناصح كريدي نعيمه1602151511005109

القانون/جامعة بابل532اعدادية النهروان للبنينادبيمحمدتقي محمد حميد غضبان1603151521020150

المسيب/الهندسة/جامعة بابل607اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميابراهيم جمعة كريم صيهود1604151511005001

الطب/جامعة النهرين689.1ثانوية الصدرين للمتميزينعلميعلي سالم حسن فنجان1605151511012011

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية الهدى للبناتعلميابتهال محمد هليل حافظ1606151512047001

الهندسة/جامعة النهرين666اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمياحمد عوده كاظم مطر1607151511005009

الهندسة/جامعة النهرين663.2ثانوية الصدرين للمتميزينعلميمنتظر عبدالكريم سيد علي1608151511012022

الهندسة/جامعة النهرين662اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميسيف عبدالزهرة كشخان زويد1609151511005070

الهندسة/جامعة النهرين661اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميحوراء سالم عبدهللا خالطي1610151512054034

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء فيصل شمخي سدخان1611151512054066

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية الهدى للبناتعلميراحيل يونس حميد فالح1612151512047040

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميرفل وليد سعود عبدالرضا1613151512054052

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية الرافدين للبنينعلميامير قاسم سلمان نافل1614151511001019

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين563اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي حسين علي صيوان1615151511003080

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين561اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميليلى محمد عيدان مانع1616151512050075

الحقوق/جامعة النهرين609اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب كاظم جاسم محمد1617151512046097

الحقوق/جامعة النهرين583اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيميثم باسم قاسم راضي1618151521005099

الحقوق/جامعة النهرين583اعدادية الرميلة للبناتادبيابتسام جاسب عبدالحسن حنتوش1619151522044002

العلوم السياسية/جامعة النهرين498اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمة حمزة نعيم عبد1620151522055079

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمييحيى مالك طعمه مسعد1621151511005179

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556اعدادية المصطفى للبنينعلميعباس مسعد رحيم موسى1622151511009087

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمة ثائر عبداالمير حسين1623151522054056

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين631اعدادية الرميلة للبناتعلميفاطمه جواد كاظم حسين1624151512044059

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين622اعدادية امنة الصدر للبناتعلميرؤى ماجد كاظم خضير1625151512049038

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه حميد عبد علي1626151512047091

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمرام جواد كاظم محمد1627151512054121

الهندسة/جامعة ديالى612اعدادية امنة الصدر للبناتعلميدعاء جاسم مطر مهدي1628151512049033

العلوم/جامعة ديالى560اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد خالد داود عبود1629151511007205

الطب/جامعة كربالء687اعدادية الهدى للبناتعلميايه محمود وسين حسين1630151512047017

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الرميلة للبناتعلميحوراء محمد خليفه حاجم1631151512044023

طب االسنان/جامعة كربالء679اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد حسين عدنان عباس1632151511015111
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الصيدلة/جامعة كربالء675.1ثانوية الصدرين للمتميزينعلميمصطفى جاسم مجيد مشتت1633151511012019

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد مجيد حسن حمود1634151511015127

القانون/جامعة كربالء530اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي اكرم رحيم غاوي1635151521013050

القانون/جامعة كربالء505اعدادية الوارثين للبنينادبيعباس علي كعيم شايع1636151521013048

العلوم/جامعة ذي قار581اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي سعدون ولع حسن1637151511001080

االعالم/جامعة ذي قار481اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيمصطفى خالد محسن عبدهللا1638151521070058

العلوم/جامعة واسط562اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلمياحمد جاسم حطحوط عواد1639151511006004

العلوم/جامعة واسط560اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميخالد محسن داود سلمان1640151511005058

الطب/جامعة ميسان684اعدادية امنة الصدر للبناتعلميهدى حنون مهوس موزان1641151512049136

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الماثر للبناتعلميزينب نعمه لفته خلف1642151512051046

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميأيم حسن كامل رسن1643151512046018

القانون/جامعة ميسان539اعدادية الفكر للبناتادبيوالء فاضل نعيمه مخيلف1644151522056103

القانون/جامعة ميسان527اعدادية قباء للبنينادبيمرتضى عباس جمعه عنيد1645151521010172

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء524اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميصادق علي رحيم بدر1646151511005072

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميسجاد منصور اسماعيل محمد1647151511007103

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى538اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين جمعة خالد ضامن1648151511009042

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى536اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي حبيب مظلوم حسن1649151511004065

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحسين علي حسين كريم1650151511007062

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميارام خالد حسين رحيم1651151511017010

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526اعدادية الهدى للبناتعلميداليا حسن نور جعفر1652151512047032

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت562اعدادية الرافدين للبنينعلميسيف صالح شراد فرج1653151511001061

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميصفاء صالح كاظم خليفة1654151512054096

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الفكر للبناتعلميزينب عباس رهيف محمد1655151512056023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية المسرة للبناتعلميزهراء علي دحام زغير1656151512041023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية امنة الصدر للبناتعلميسجى علي قنبل محمد1657151512049073

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية التراث العراقي للبنينعلميستار جبار حميد شراد1658151511008031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحسين كريم صدام جبر1659151511007071

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسين قاسم كرز مشتت1660151511005043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء قاسم صالح جبر1661151512054067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الفكر للبناتعلميزينب فالح عبدالحسن علي1662151512056024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الفكر للبناتعلميسجى كاظم رحيم حسن1663151512056028

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن فرحان جمعه عليوي1664151511005032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الوارثين للبنينعلميحسين سعيد عذيب هليل1665151511013028

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية المصطفى للبنينعلميكرار ماجد جمعة سعيد1666151511009137

85 من 49صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد علي ابوكذيلة زامل1667151511009150

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي حسن علي نعمة1668151511003077

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الرميلة للبناتعلميانعام محمد ثنوان حسون1669151512044011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية البراق للبنينعلميمحمد كريم صالل جلوب1670151511002088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية البراق للبنينعلميحسين حميد حسين عباس1671151511002020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية البراق للبنينعلميمهدي صالح عكله لعيبي1672151511002106

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية العقيلة للبناتعلميسجى مهدي علوان محمود1673151512040046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الهدى للبناتعلميهدى طه ابراهيم احمد1674151512047124

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميرئال ستار جبار مطلق1675151512054045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمصطفى عباس عبدالرحمن حسن1676151511072176

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية قباء للبنينعلميكاظم ديوان مريهج حسن1677151511010084

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية قباء للبنينعلميمحمد خضر جبر محسن1678151511010094

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية الزهاوي للبنينعلميحسين علي شامخ سنيد1679151511015035

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينور جاسم طاهر فنجان1680151512049118

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية البراق للبنينعلميهاشم جمعة مهدي سعيد1681151511002111

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي محمد عبود هليل1682151511009111

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي اسماعيل شيرزا عباس1683151511006085

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية النهروان للبنينعلمياحمد خلف محيسن خضير1684151511020006

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية بدر المسائية للبنينعلميحيدر جاسم محمد عبد1685151511072060

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية العقيلة للبناتعلميوالء حسين عليان عبيد1686151512040080

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الهدى للبناتعلميايمان حنون شكب بزون1687151512047012

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميهارون احسان جبار حمود1688151511006161

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الماثر للبناتعلميايمان حميد جبر فليفل1689151512051012

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمنتظر مشتاق طالب سلمان1690151511003133

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الهدى للبناتعلميهبه فراس زامل صالح1691151512047123

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء حسين حسن رشك1692151512047048

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمصطفى جاسم محمد خلف1693151511003127

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد كاظم سعد جبار1694151511007018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد عسكر محمد محيسن1695151511005138

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية النهروان للبنينعلميعلي عبد قاسم مطر1696151511020081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميعلي حيدر طاهر حزام1697151511017067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن لطيف ثامر جبر1698151511005034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية التراث العراقي للبنينعلميحيدر باسم عبدالواحد رحيم1699151511008027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الماثر للبناتعلميعبير علي سعد مهاوي1700151512051061
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميعذبه عبدالحمزه شخير حسين1701151512046139

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحسين علي راضي جاسم1702151511007064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي عبدالرسول حاتم عطية1703151511009101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي حميد لعيبي مناتي1704151511003082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميسجى سلمان آغا ولي1705151512054087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية النهروان للبنينعلمياحمد طالب حسين عبدهللا1706151511020012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد عبدالسالم جبار خليل1707151511009148

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية الهدى للبناتعلميزينب اسماعيل خليل جاسم1708151512047056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلمييوسف جمعة سالم حسن1709151511018067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية النهروان للبنينعلمياحمد حميد عطيه نهيو1710151511020005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية التراث العراقي للبنينعلميمصطفى سلمان اسماعيل سفيح1711151511008072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية البراق للبنينعلميسجاد ماجد جواد جالي1712151511002043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية العراق الناهض للبنينعلميحسين يتيم سيد بديوي1713151511003045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميسجاد نبيل عزيز محمدكرم1714151511006068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية االستقامة للبناتعلميرباب مهدي الزم محيبس1715151512058011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحسين فالح حسين عكله1716151511011031

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميغدير محمد علي حسين1717151512050063

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية الماثر للبناتعلميزينب علي سعد مهاوي1718151512051042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383اعدادية التراث العراقي للبنينعلميمحمد سالم شميل عريبي1719151511008064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية التراث العراقي للبنينعلميعلي فاضل محيسن حمد1720151511008049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الوارثين للبنينادبيغيث كريم زغير عبدالساده1721151521013073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية النجاة للبناتادبيايات عقيل حرز حامد1722151522042008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبياحمد عبيد حسن سموم1723151521073022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيضياء جاسم سبكتر كاظم1724151521007098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381الخارجياتادبيندى جبار محمد جاسم1725151522401035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية السدير للبناتادبيزينب قيس كاظم جبر1726151522053022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار عيسى فرحان مطلق1727151521008126

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية الهدى للبناتادبيزينب سعد حسين عبداالمير1728151522047058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية قباء للبنينادبيمحمد احمد كاظم جالب1729151521010140

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عبدالمطلب رضا راغب1730151522047054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد رياض عودة عليوي1731151521009005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهديل عبد جحيل سلمان1732151522055100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية الفضيلة للبناتادبياية سعد هاشم جياد1733151522045010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى كاظم زامل علوان1734151521007209
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية قباء للبنينادبيياسر محمد حسن نعمه1735151521010194

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء خليل جبار جاسم1736151522048062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد احمد رحيم عوده1737151521013039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى محمد داخل جبر1738151521008147

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية الماثر للبناتادبيهدى عوده ياسر حسين1739151522051122

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشاهيناز محمد محسن ضايع1740151522049112

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي سعدون شريذم كاظم1741151521009138

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي طالب حيدب كاظم1742151521007127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية التراث العراقي للبنينادبيبهاء نجم عبد جميل1743151521008024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية قباء للبنينادبيمحمد حسن خنيجر ثكب1744151521010147

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية الفكر للبناتادبيزينب باسم محمد عزيز1745151522056053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد عباس خلف حسين1746151521001113

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عادل قاسم حسن1747151522047050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد عالوي شامل الزم1748151521020075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمدحسن هادي عبدهللا ايوب1749151511009160

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الرافدين للبنينعلميعباس فاضل خنيصر شويع1750151511001067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية المصطفى للبنينعلمييوسف شوبان محسن مذكور1751151511009181

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد جليل صاحب داود1752151511007203

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الماثر للبناتعلميرؤى جميل حميد حسن1753151512051031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميشهد فاضل جبر سلمان1754151512054092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعباس حسن مظلوم عبد1755151511005080

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد جمعه نمر كاظم1756151511001111

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الوارثين للبنينعلميحيدر محمد عبدالرحمن عبدالزهره1757151511013039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين عاطف كاظم عليوي1758151511009045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمنتظر كاظم حاتم شجر1759151511007248

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحسن صالح اسماعيل حسين1760151511011027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميغيداء حسين مفتن جبار1761151512054111

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميابراهيم عبدالكريم جاسم محسن1762151511006002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية الوارثين للبنينعلميعلي عبد الخالق عبد االمير محمدجواد1763151511013076

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي حسين اسود سعد1764151511006090

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيعلي عباس كاطع ياسين1765151521073191

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354اعدادية الوارثين للبنينادبيموسى مؤيد محمد ناصر1766151521013100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمياالء جاسم عبدهللا مطر1767151512054005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الوارثين للبنينعلميحيدر محسن جبر عبود1768151511013038
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الهدى للبناتعلميلينا علي حسين سلمان1769151512047102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية المصطفى للبنينعلميحمزة كريم ناصر شنيور1770151511009055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميزهراء عطوان بسة غويلب1771151512055031

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد كريم محمد دواي1772151511007215

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية قباء للبنينعلميمرتضى محمد صدام بالسم1773151511010099

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحيدر صبري جبر دعيدش1774151511005051

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلمياحمد محمد يوسف كعيد1775151511018006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلمياكرم حسين جاسم عاتي1776151511011019

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية الفضيلة للبناتعلمياية ياس جاسم مسلم1777151512045011

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي كاظم داخل ظاهر1778151511011078

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميفاطمة محمد جبار عبد1779151512054116

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية البراق للبنينعلميضياء محمد جاسم نجم1780151511002049

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميجواد كاظم خيون شبار1781151511007045

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية زهرة الربيع للبناتعلمينورالهدى هادي حسين معيفي1782151512050088

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الفكر للبناتعلميسجى خالد فرج مطير1783151512056026

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية العقيلة للبناتعلميزينب سالم غضيب فرحان1784151512040037

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الفيحاء للبناتعلميزهراء عاطف كاظم عليوي1785151512048022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الفيحاء للبناتعلميفرقان كاظم جواد عبدهللا1786151512048055

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الوارثين للبنينعلميحازم محمد زغير شمخي1787151511013022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميسارة احمد حسين زيدان1788151512054084

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الهدى للبناتعلميموزكار مرتضى كريم باوه مراد1789151512047108

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء حسين مريمر حميد1790151512052012

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية التراث العراقي للبنينعلميعلي مجيد عبدالحسن خلف1791151511008051

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية الوارثين للبنينعلميسجاد حسن علي كريم1792151511013048

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميغيداء عادل ابراهيم بداي1793151512054112

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية النهروان للبنينعلميعلي صبيح كعيد طويرش1794151511020080

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية العراق الناهض للبنينعلميحسين محمد كاطع جبر1795151511003044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية قباء للبنينعلميمصطفى موفق نعيم حميد1796151511010106

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحسين سالم عبدالرزاق عبد1797151511006037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الوارثين للبنينعلميجهاد علي جاسم حسين1798151511013021

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميأوس هيثم ابراهيم سلمان1799151511011022

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي عبدالحسين علي مزيرع1800151511001084

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلمياحمد داود منصور هيمت1801151511006011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الرافدين للبنينعلميكرار جمعه حميد علي1802151511001098
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد كاظم عبيد حافظ1803151511007020

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الوارثين للبنينعلميحيدر ستار عبدالجبار حسون1804151511013036

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية قباء للبنينعلميعباس حنتاو عبود رسن1805151511010058

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعبدالرضا رعد شامت رسن1806151511003073

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الرافدين للبنينعلميسجاد قيس عودة حسان1807151511001058

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية الوارثين للبنينعلمياحمد صادق جبار سوادي1808151511013005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية النهروان للبنينعلميقيس زهراو جبر محيسن1809151511020095

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528اعدادية الرافدين للبنينعلميصادق احمد علي عطيه1810151511001063

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية البراق للبنينعلميحسام غازي جهيد هذال1811151511002019

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينبا باقر عبد عليوي1812151512055080

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد حسن صالح عباس1813151511005131

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلمياحمد موسى محسن قاسم1814151511011016

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الزهاوي للبنينعلميكرار عبداالمير كاظم عبدالنبي1815151511015106

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمحمد باقر طارق عبيد جمعة1816151511007199

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية النهروان للبنينعلمياحمد كاظم علي صالح1817151511020016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية بدر المسائية للبنينعلميرامي يحيى عبدالكريم علي1818151511072074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية بنت االكرمين للبناتعلمياسراء علي حسين فريح1819151512043001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الوارثين للبنينعلميابراهيم عباس نافع حمزه1820151511013001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحنين علي داخل هزول1821151512046033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية النجاة للبناتعلميوفيقة محمد دخيل كاظم1822151512042082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميطه سامي طاهر مشجل1823151511011055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيشفاء غالب حميد كاطع1824151522050064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الرباب للبناتعلميزينب عماد نوري جاسم1825151512052021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلمياحمد علي حسين حسن1826151511011013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية العراق الناهض للبنينعلميجعفر عبدهللا خالد عبود1827151511003026

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميسجاد حسن حمود سمرمد1828151511007093

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد جواد موحان زاير1829151511001112

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي احمد عبد الوهاب حسين1830151511001070

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية العراق الناهض للبنينعلميموسى عبد مريان نهير1831151511003139

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.6ثانوية البتول للمتميزاتعلميمروة احمد جمعة جاسم1832151512057016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميضحى محمد فرج عبدعلي1833151512046138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الرميلة للبناتعلميزينب محمد والي زوير1834151512044037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية الصدرين للمتميزينعلميمحمد كريم رحيم فهد1835151511012017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية الفيحاء للبناتعلميرحاب سامي كاظم عبدالحسين1836151512048009
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه الزهراء مهدي دشر ضاحي1837151512040057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الهدى للبناتعلميمريم هشام حسون لعيبي1838151512047105

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميعبير قاسم محمد رضا1839151512054101

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية النجاة للبناتعلميجمانة كريم حساني شلتاغ1840151512042014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميرواء حسن زغيلي راضي1841151512055023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمياميرة صاحب فهد خليفة1842151512054006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء ماجد فاخر صالح1843151512047127

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الفيحاء للبناتعلمينور كريم عاصي حمادي1844151512048073

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميجنه منصور جبار حسن1845151512050016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينهى خالد محمود اسماعيل1846151512054140

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينور ضياء جاسم حسون1847151512055083

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الرميلة للبناتعلمينبأ نجاح حمدان طعيمه1848151512044070

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية الرميلة للبناتعلمينور عباس محسن عبد1849151512044075

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينور مهدي لعيبي داغر1850151512046196

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرحاب كاظم ثامر فهد1851151512046053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية العقيلة للبناتعلميتبارك نبيل خزعل عبد هللا1852151512040011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب صادق سلمان يديم1853151512046089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب علي رسن عذار1854151512046096

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميفاطمة حسين جلوب عباس1855151512055059

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء كريم خليفه حسون1856151512046047

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة علي هادي عبود1857151512049098

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينبأ سرمد ناجي خليل1858151512046177

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميهديل حبيب جاسم محمد1859151512050090

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية الهدى للبناتعلميرنا جبار كاظم علوان1860151512047044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميعلي ناصر حسين عبدهللا1861151511017079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين سامي حسن كعيبر1862151511004036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميغصون سلطان عوده تايه1863151512054109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية الفيحاء للبناتعلميذكرى عباس فاضل حسين1864151512048008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمريم بهاء سعدون حسن1865151512054125

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الهدى للبناتعلميدعاء طالب يدهللا مراد1866151512047034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزهراء جبار قاسم ضاحي1867151512049047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة فاضل عيسى داخل1868151512049099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمينورالهدى جبار ناصر عطية1869151512055087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه علي صادق عبدالحسن1870151512046212

85 من 55صفحة 
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء علي الوس محمد1871151512046079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمروان شنشول جبر راضي1872151511007228

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الهدى للبناتعلمينبأ جاسم ابراهيم رحمه1873151512047109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية امنة الصدر للبناتعلمينور جاسم محمد سلمان1874151512049119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الهدى للبناتعلميسجى محمد كاظم جاسم1875151512047078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميموسى محمد كلف تبل1876151511007257

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية البراق للبنينعلميعبدالرحيم ناقي ذنون صالح1877151511002050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية النجاة للبناتعلميضحى هاشم وهيب علي1878151512042057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية السيدة نرجس للبناتعلمياسراء كامل نعمة زوير1879151512055003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية العراق الناهض للبنينعلمياحمد فرحان عبدالحسن حامد1880151511003011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الماثر للبناتعلمينرجس فارس ناهي حسن1881151512051072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الرميلة للبناتعلميحوراء قاسم عويد حسن1882151512044022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميحسين علي حرب داغر1883151511017028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية المصطفى للبنينعلميمهدي صالح جمعة شنين1884151511009177

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزهراء محمد عبدالرضا حسين1885151512049061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميعال كريم علوان عجالن1886151512055055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى549اعدادية الرميلة للبناتعلميغفران حاتم عبود كاظم1887151512044051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميشهد عالء فاضل حسين1888151512054090

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميموسى محمود شاكر ناصر1889151511005172

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية الفيحاء للبناتعلميهدى حسين قحيط حسين1890151512048078

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميالحسن صباح حبيب محمد1891151511017011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الرميلة للبناتعلميسحر فاخر قاسم عنيس1892151512044042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي محمد حسين علي1893151511006107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه ديوان فرج علي1894151512046155

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الفضيلة للبناتعلميريام علي عبدالكريم جاسم1895151512045022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الهدى للبناتعلميبراء فاضل روسي زبون1896151512047020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمهدي فليح حسن كطوف1897151511003136

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية المسرة للبناتعلميحنين مهيب مزهر تعبان1898151512041011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الرميلة للبناتعلمينور علي حسن ياسر1899151512044076

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية النجاة للبناتعلميرسل نصيف غركان خالطي1900151512042028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية البراق للبنينعلمييوسف فاضل غازي زاير1901151511002115

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميباقر فرحان رميض عيدي1902151511005020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الرافدين للبنينعلميكاظم رحيم بعرور فلك1903151511001096

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين علي خصاف زوير1904151511009049
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية زهرة الربيع للبناتعلمينرجس سعد غازي سعدون1905151512050083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميمريم علي خالد حسان1906151512055074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الرميلة للبناتعلمينورالهدى نعمه كاظم محسن1907151512044082

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية امنة الصدر للبناتعلميهالة علي محسن ثويني1908151512049131

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450الخارجيونعلمييوسف كاظم سعد ضمد1909151511400003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية النجاة للبناتعلميوديان رهيل شيال مناحي1910151512042081

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية امنة الصدر للبناتعلميانوار عبدالحسين موسى جخيور1911151512049011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية البراق للبنينعلميعبدالمهدي عبدالجليل سعدون بنيان1912151511002052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الزهاوي للبنينعلميمصطفى محمد فرمان داري1913151511015139

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية العراق الناهض للبنينعلميحسين عالء صباح هاشم1914151511003037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية امنة الصدر للبناتعلميفاطمة علي مطر كزار1915151512049097

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن عبدالزهره عبد محمد1916151511005028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحسين علي زكي عبد1917151511006042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية العراق الناهض للبنينعلمياحمد شاكر عسل بدر1918151511003006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الفيحاء للبناتعلميميس وليد خالد بشير1919151512048065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميازهر كريم جاسم محمد1920151511006020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمهند محمد عبدالحسين زيدان1921151511072186

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الوارثين للبنينعلميسيف سعد زياره سفيح1922151511013058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعالء عبدالحسين شافي جبر1923151511011065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميحوراء علي بديوي كاظم1924151512054037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين ناجي عبد جاسم1925151511004038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الزهاوي للبنينعلميالياس فاضل بدر مطلب1926151511015014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الماثر للبناتعلميامال كريم بدر عواد1927151512051006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية التراث العراقي للبنينعلميعقيل فيصل عليوي فرحان1928151511008043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميحيدر صادق حسن علي1929151511017036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية التراث العراقي للبنينعلمياحمد علي ماجد نوتي1930151511008005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحسين محمد رشيد عطيه1931151511006048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحسين علي حميد مشري1932151511007063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية العقيلة للبناتعلمينور حسن محمود حسن1933151512040073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية العقيلة للبناتعلميفاتن رزاق امهاوي عماره1934151512040056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الوارثين للبنينعلميعلي بشير قادر محمد1935151511013070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الوارثين للبنينعلميمرتضى هادي خلف رحمه1936151511013099

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميدعاء ثامر صبري علي1937151512054041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية العقيلة للبناتعلميهدى رهيف مشط زلف1938151512040076
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميياسمين محمد السيد محمد علي1939151512046225

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميليث محمد صالح عزوز1940151511011091

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الرميلة للبناتعلميهديل عباس محمد راضي1941151512044088

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميريهام خالد عوده حسين1942151512046064

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601الخارجياتعلميبيماء حميد علي حمود1943151512401004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية المصطفى للبنينعلميكرار جاسب فاخر فنجان1944151511009129

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية قتيبة للبنينعلمياالمير علي خضير ناصر1945151511004020

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية المصطفى للبنينعلميزين العابدين عادل نعمه جابر1946151511009068

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594.2ثانوية الصدرين للمتميزينعلميكرار هاني حاجم ناصر1947151511012015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمصطفى غانم سلمان شكر1948151511011114

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية الهدى للبناتعلميغدير سلمان محمد كوزين1949151512047090

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي كريم جابر كعيد1950151511003093

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية الفضيلة للبناتعلميسرى صادق رمضان حسين1951151512045033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميسجى جمعة محمد نظيف1952151512055046

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمينورالدين صبيح عبد بريدي1953151511005175

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشيماء عباس داود سلمان1954151512046131

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميمروة فليح حسن كريم1955151512054123

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه علي زكي عبد1956151512046211

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن علي حسين تويه1957151511005030

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميعذراء صادق جعفر بريسم1958151512046142

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الرافدين للبنينعلمياكرم قاسم هويدي مسعد1959151511001013

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الهدى للبناتعلميحوراء ماجد عبدهللا علوان1960151512047031

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزهراء صباح جبار جالي1961151512049053

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الماثر للبناتعلميايات رعد خريبط راشد1962151512051009

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية العراق الناهض للبنينعلميغيث محمد صدام مطلك1963151511003101

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الهدى للبناتعلميزينب امير نوري علوان1964151512047057

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الرميلة للبناتعلميزهراء شوكت رحيمه محمد1965151512044030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية البراق للبنينعلميمصطفى كاظم محسن اسعيد1966151511002101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمهدي عبد عطيه خمام1967151511005168

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الرافدين للبنينعلميحيدر محمد علي اكنيهر1968151511001050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية الرميلة للبناتعلميزينب عالوي عبدالحسين مطر1969151512044036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيعلميمحمدتقي خضر صدام الزم1970151511014019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى552اعدادية الرافدين للبنينعلميمصطفى احمد عبود عفيت1971151511001136

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميآيه جعفر حسن الزم1972151512050004
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمود مدحت علي حسن1973151511001130

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512ثانوية الفضيلة للبناتعلميرؤى سعد فرج رمضان1974151512045017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية قتيبة للبنينعلميعمار طالب حسن طارش1975151511004079

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزينب اياد شويرد غضيب1976151512050041

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد حسن ريسان ابوالنون1977151511004090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية الهدى للبناتعلميزينب حامد مجيد محمد1978151512047060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509ثانوية الرباب للبناتعلميزينب ربيع كاظم حسن1979151512052018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية النهروان للبنينعلميحسين هاشم باقر خلف1980151511020046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية المسرة للبناتعلميشهد قيس عبدالرضا حسين1981151512041038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد فليح رحمه فليح1982151511005142

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي عامر عطوان علي1983151511001083

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية الزهاوي للبنينعلميموسى جعفر خلف رسن1984151511015144

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية النهروان للبنينعلميباقر سالم جمعه حسن1985151511020025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية الرافدين للبنينعلميحيدر علي هاشم فنجان1986151511001048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد عباس بداوي بشيت1987151511007012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميكوثر حيدر تاج عبدألصاحب1988151512054119

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية الزهاوي للبنينعلميسجاد كريم كاظم محمد1989151511015063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية الرباب للبناتعلميالزهراء حسن منجل حسين1990151512052001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية امنة الصدر للبناتعلميسرور جواد كاظم جاسم1991151512049077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميامجد هاشم قاسم محمد1992151511017012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية المسرة للبناتعلمينورالهدى كريم هاشم غضبان1993151512041055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميثامر قاسم ثامر احمد1994151511018013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية المصطفى للبنينعلميخليل شهاب محمد عبدهللا1995151511009062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي هليل زوير ثامر1996151511003099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الماثر للبناتعلميشهد كاظم عبود لفته1997151512051057

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الزهاوي للبنينعلميميثم بهاء سعدون حسن1998151511015145

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياديان كامل كرم محمد1999151512046002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء محمد ناصر عبدالرضا2000151512054072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعلي جالل مزهر عبدهللا2001151511005090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية التراث العراقي للبنينعلميرياض حسين ريشان خطيل2002151511008029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الرافدين للبنينعلميسجاد وليد عبدالرضا علوان2003151511001060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميامير زيدان خلف مشرف2004151511017013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميزينب علي فاضل عباس2005151512050049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الفكر للبناتعلميسوسن طالل جمعه حيدر2006151512056030
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه عباس حسن صيهود2007151512046207

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية التراث العراقي للبنينعلميزين العابدين جاسب شنشول فيصل2008151511008030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمحمدالجواد جليل خضر عالوي2009151511003120

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشهد كريم حسن صيهود2010151512046129

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية العراق الناهض للبنينعلمينورالدين علي جعو سماري2011151511003141

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية التراث العراقي للبنينعلميمحمد تقي نعيم مطشر داخل2012151511008062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية قباء للبنينعلميمحمد باقر كاظم جمعه قاسم2013151511010092

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء عادل سمير غدير2014151512054062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمحمدالباقر مجيد حسين نويصر2015151511003119

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسين كريم جمعه كاظم2016151511005044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية الرافدين للبنينعلميموسى احمد هاشم فلحي2017151511001145

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسين جليل غيالن ساجد2018151511005039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية الرافدين للبنينعلميبحر حيدر عبدالحسن كاظم2019151511001024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلمينور فرحان سايه مير نوروز2020151512054144

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية النجاة للبناتعلمياسراء امخيلف عسكر باتول2021151512042003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميوسن هيثم عباس عبد2022151512050094

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب صالح كاطع دنبوس2023151512046090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينور محمد جبار زاير2024151512046194

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية الفكر للبناتعلميزينب سامي محيبس محسن2025151512056020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية النجاة للبناتعلميمروة عادل كاظم دنبوس2026151512042064

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمياحمد كامل عايز مجيد2027151511005010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء علي مهدي علي2028151512046080

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمدالمهدي علي صالح لعيبي2029151511015130

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الوارثين للبنينعلميهيثم حامد كباشي حصموت2030151511013113

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمصطفى مؤيد اربيع شلش2031151511005161

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعبدهللا عبدالحسين ياسين بوهي2032151511006082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميمرتضى حسن كاظم شلتاغ2033151511017105

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية الرباب للبناتعلميديار محمد عطيه خمام2034151512052008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية امنة الصدر للبناتعلميرسل حسن علي حسين2035151512049041

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمصطفى محمد امريهج احميد2036151511005162

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميحسنين احسان حسن مهدي2037151511011028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية التراث العراقي للبنينعلميليث محمد حسن حميدي2038151511008059

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميتقي قاسم علي راضي2039151511018012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الفيحاء للبناتعلميمريم محمد كاظم عبدالنبي2040151512048061
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي جاسم تعبان زغير2041151511001074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية العراق الناهض للبنينعلميكرار علي جاسم نجم2042151511003104

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمهند عامر خنيصر لفتة2043151511005170

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية العراق الناهض للبنينعلميماجد دنيف حران صبيح2044151511003106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية المصطفى للبنينعلميوليد خالد حسن غالم2045151511009180

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية العقيلة للبناتعلمياسراء علي راضي جريو2046151512040003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية زهرة الربيع للبناتعلمينور عادل كاظم اعبيد2047151512050085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميايمان محمد كريم بايش2048151512055010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحسين رفيق توفيق احمد2049151511006034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميسجاد مهند حميد رحمه2050151511006067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية المصطفى للبنينعلمييونس محمد خليفة فزع2051151511009183

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية بدر المسائية للبنينعلميصادق جبر سالم صالح2052151511072093

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحيدر جاسب رحيمه حسن2053151511005049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحيدر كريم مطر حمود2054151511005054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميمريم خليل ساجت كحوشي2055151512043020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية بنت االكرمين للبناتعلميهبه كريم مهدي حنتوش2056151512043026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء مزهر رسول حميد2057151512046083

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي كاظم دواس سلمان2058151511009107

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيعلميعلي كريم جبر اكباشي2059151511014015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي ابراهيم عبدهللا محسن2060151511009091

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية الفضيلة للبناتعلميفرقان محمد نعيس سوالغ2061151512045043

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية الفكر للبناتعلميايات عادل حاتم خلف2062151512056005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمرتضى عبدالكريم علي ملوح2063151511003125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميشيرين جالل كامل احمد2064151512054094

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين بني علوان جابر2065151511001034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي عبد حسن كطوف2066151511003086

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الماثر للبناتعلميرسل سمير جبار رحمة2067151512051025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي سمير توفيق صفر2068151511009097

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الفيحاء للبناتعلميفاطمة محمد حسن علي2069151512048053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميحيدر رعد عبود كاظم2070151511007084

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الرافدين للبنينعلميكرار علي هليل علوان2071151511001102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعبدالكريم حسن الياس عباس2072151511011062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية النهروان للبنينعلمياحمد سعد كاظم جالب2073151511020010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمصطفى كاظم عبيد حافظ2074151511007238
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميآمنه علي جبر عبدالساده2075151512050002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعباس علي حسين علي2076151511006077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميابراهيم اسماعيل عيدان علي2077151511011003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميايمان عالوي ثويني فلحي2078151512046019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميغفران عبدالكريم حسين محمد2079151512046150

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمجتبى رحيم شناوه حاجم2080151511005125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية قباء للبنينعلميمصطفى حسن جالب حسن2081151511010102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الرافدين للبنينعلميكرار حسن محمد ناصر2082151511001099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية المصطفى للبنينعلميايمن احمد سلمان جبر2083151511009019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمياحمد مهنة وحيد جويدر2084151511005012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الرباب للبناتعلميزينب عبدالحسين كريم سبيط2085151512052019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية المصطفى للبنينعلميعمار عبدالزهرة غوجان حاتم2086151511009115

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الرافدين للبنينعلميباعث كريم حويزاوي جبر2087151511001021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية االستقامة للبناتعلميفاطمة ثائر عبد محمد2088151512058026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعلي جواد كاظم عبيد2089151511007139

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية العراق الناهض للبنينعلميكمال كاظم طعمه جالل2090151511003105

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمحمد ريسان عطيه محمد2091151511005134

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميموج عماد كاظم علي2092151512054134

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميرفل قصي جبار خلف2093151512054051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمرتضى راضي حسين جوده2094151511005150

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية االستقامة للبناتعلمينورالهدى عبد كاظم حسن2095151512058030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الوارثين للبنينعلميمصطفى زكي جلوب علي2096151511013103

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية قباء للبنينعلميعلي عبد الكريم مزعل عبود2097151511010071

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية البراق للبنينعلميماجد مهدي حسين مصيل2098151511002081

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعباس فاضل علي محمد سهراب2099151511011059

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلمياحمد طالب جاسم جلوب2100151511018003

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية بدر المسائية للبنينعلميحسن عامر عجو حسب هللا2101151511072046

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميعلي رحيم عيدان جبر2102151511018042

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية قباء للبنينعلميمسلم يونس حسن مذخور2103151511010100

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميليث شايع ناصر حسن2104151511005124

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الزهاوي للبنينعلميحسين عالوي صدام علك2105151511015033

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسازان طلعت نعمت بنجشمه2106151512046110

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعبدالرحمن موفق علي طه2107151511011061

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعباس رحيم فرحان علوان2108151511007122

85 من 62صفحة 
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد طارق هاشم شاطي2109151511007011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية النهروان للبنينعلميمحمد خليل ابراهيم شمشير2110151511020109

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية النهروان للبنينعلميليث يوسف عبدالواحد جعفر2111151511020101

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفكر للبناتعلمينور سالم اغوينم حنتوش2112151512056051

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسبأ خليل نور حسن2113151512046111

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميساره طاهر علي حسين2114151512050053

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمحمد كريم حسين جاسم2115151511072164

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية بدر المسائية للبنينعلميمحمد حسن دشر مسير2116151511072152

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية امنة الصدر للبناتعلميريام رعد عبود كاظم2117151512049044

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميذوالفقار علي محسن ياسين2118151511005059

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفيحاء للبناتعلميزهراء حيدر اعكش بهيدل2119151512048019

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الفيحاء للبناتعلمينورالهدى عاصي فنيطل محمد2120151512048075

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء نوري نصر هللا مراد2121151512054073

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية قباء للبنينعلمياحمد عباس قاسم خلف2122151511010007

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الفيحاء للبناتعلميزهراء جاسم حسين علي2123151512048016

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الرافدين للبنينعلمينمير مهدي مطشر فالح2124151511001148

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية التراث العراقي للبنينعلميحازم حسن عبدالرضا خيون2125151511008015

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي حمزه حسين خلف2126151511003081

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية بنت االكرمين للبناتعلمييقين صفاء صالح علي2127151512043028

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميزين العابدين حسين جعفر فليح2128151511005062

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية النهروان للبنينعلميحسين قاسم فرحان صالح2129151511020044

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية البراق للبنينعلميحسين قاسم اكباشي شناوة2130151511002024

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد سالم مشتت حسين2131151511007008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمد جاسم صبيح عوده2132151511011097

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميساره مهدي خلف كاظم2133151512046108

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميرسول احمد عبد كوشي2134151511005061

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية قباء للبنينعلميعلي صباح خضير عباس2135151511010069

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلمينبراس نجيب شلش غنام2136151511005174

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية قباء للبنينعلميكرار رعد راهي جاري2137151511010088

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الماثر للبناتعلميهاله جمعه سدخان حسين2138151512051078

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميوليد طه فرج حمزة2139151511005178

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميوالء عالء كاظم ناهي2140151512054156

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية العراق الناهض للبنينعلميعلي محمد شابث الزم2141151511003096

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426الخارجياتعلميايمان عبد الجبار جمال يحيى2142151512401003
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعلي ثامر كريم عباس2143151511011068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميحسن محمد عجيل روكان2144151511005035

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميتبارك ساجد عبدالرسول فزع2145151512046026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد قاسم علي محمد2146151511001125

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية العراق الناهض للبنينعلميكرار حيدر فري بطي2147151511003103

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلمياحمد حسين حاتم حسن2148151511006007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمهدي مجيد راضي اسماعيل2149151511006156

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد كاظم عباس سعد2150151511007019

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميمهند عباس جعب بدر2151151511006157

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء عبدالرضا حسن خلف2152151512054064

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميحيدر حسن عبدالسادة جبار2153151511006051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميعقيل هاشم مظلوم عبد2154151511011064

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية البراق للبنينعلميسجاد جبار عكله لعيبي2155151511002038

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميهاني حامد عبود كطان2156151511017120

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية امنة الصدر للبناتعلميرحمة ثامر جواد محمود2157151512049040

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الوارثين للبنينعلميعبدالكريم بدر حامي كريدي2158151511013063

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية النجاة للبناتعلمينرجس عبدهللا ناصر مطر2159151512042070

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية سمية المسائية للبناتعلميزينب عبدالمناف عباس تايه2160151512080021

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي جبار علي حسن2161151511004064

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه محمد عبدالهادي دايخ2162151512046162

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد صالح عبدالرزاق زامل2163151511015116

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية النجاة للبناتعلميناز طالب محمد مزبان2164151512042069

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد عبادي كطن عواد2165151511001005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميكرار خليل محسن غالي2166151511007188

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الهدى للبناتعلميسوسن كاظم جاسم عبود2167151512047081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميليث سعد احمد عطيوي2168151511007196

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية العراق الناهض للبنينعلميسجاد حامد عبدالصاحب خليف2169151511003056

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى539اعدادية امنة الصدر للبناتعلميعذراء شيال دراج طارش2170151512049089

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517اعدادية النجاة للبناتعلميحوراء فاضل خليل عبد2171151512042018

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء حمزه جبار حمزه2172151512047049

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين محمد فرج علي2173151511001046

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الوارثين للبنينعلمياحمد حامد جبار غيالن2174151511013002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية بدر المسائية للبنينعلميعلي محمود وسين حسين2175151511072128

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية الفكر للبناتعلميايه نجم عبدهللا شذر2176151512056008
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين علي قنيد عصاد2177151511001041

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمد خالد خليفة علي اكبر2178151511011098

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية الزهاوي للبنينعلميمحمد عبداالمير محمد حسين2179151511015118

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميسيف الحسن جهاد رحيم رشود2180151511007108

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية العقيلة للبناتعلميندى كريم علي ملوح2181151512040070

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية المسرة للبناتعلميزينب طالب كاطع شرهان2182151512041028

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميرضا جاسم محمد عبدالرضا2183151511011040

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد عامر خلف وادي2184151511001117

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الرميلة للبناتعلمينبأ كاظم يوسف خليفه2185151512044069

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية النجاة للبناتعلمياسراء سهام ابوالنون عجيل2186151512042004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عبداالمير حسون علي2187151521003065

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي علوان عمران2188151521006045

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي ستار جبار فندي2189151521008108

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر حميد كامل عليوي2190151521007217

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية النهروان للبنينادبيحسن جبار كرم محسن2191151521020040

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عبداللطيف ناصر خنجر2192151521001013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية النهروان للبنينادبيعلي حسين عبدالزهرة ابراهيم2193151521020097

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين قاسم فالح عبدالرضا2194151521005019

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيبتول نعيم محمد حسن2195151522055022

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعالء حسين خلف نوار2196151521005044

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشهد خلف عبيد ناصر2197151522049116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى558اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميزهراء ثامر جبار حسين2198151512054057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمصطفى محمد مجيد جاسم2199151511007243

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميضحى رحيم عبدالحمزة هلوس2200151512054097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميفاطمة محسن جبار دعدوش2201151512055063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الفكر للبناتعلميايات محمد خزعل علك2202151512056006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميقدس محمد جبار هيدان2203151512054118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية النجاة للبناتعلميزهراء اياد جاسم حسان2204151512042032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية امنة الصدر للبناتعلميزهراء سعد زيدان حسين2205151512049052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميسوزان شمال جمعه غيدان2206151512050058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميسجى محمد كنوه عويد2207151512050056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميمريم جبار عبدهللا عليوي2208151512050076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعلي كريم علي عبيد2209151511007168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الهدى للبناتعلميزينب جميل مشكور ثجيل2210151512047059
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الرميلة للبناتعلميمروه كريم نعيمه عطيه2211151512044065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميفاطمة قاسم هاشم كاظم2212151512054115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي سعدون عيدان علي2213151511006100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميحوراء خالد عبدالجبار عبدالساده2214151512054033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد ضياء عيسى راضي2215151511009010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الرميلة للبناتعلميفاطمة محمد شرهان كطوف2216151512044056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الفضيلة للبناتعلميضحى حاتم محمد عواد2217151512045038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميآيات علي فالح راضي2218151512046014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية البراق للبنينادبيحسين حيدر صدام طاهر2219151521002028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرغد حمودي شناوه كاظم2220151522050033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرسول محمد كاظم ناصر2221151521006065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد حسين عالوي يوسف2222151521018123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية البراق للبنينادبيحسام ذياب جابر مذكور2223151521002023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعمار فالح عايز حطاب2224151521003076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسيف عبدالساده مجفت داخل2225151521003051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية العقيلة للبناتادبيهاله موحان مولى عذيب2226151522040125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهد علي راهي ناهض2227151522048105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعبدهللا خالد مزعل عبد2228151521006095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية العقيلة للبناتادبيحنان ياسر مولى عذيب2229151522040018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيديانا ناجي هليب خلف2230151522055035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية االستقامة للبناتادبينورالهدى حنون ناصح عبيد2231151522058050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي وارش كاصد جابر2232151521007147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد سالم عبد ناشي2233151521020139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحمزة جاسم محمد خلف2234151521007066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد هادي عناد جاري2235151521007026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيعلي محمد بري محمود2236151521070045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيزهراء سعد حسن راضي2237151522043025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين علي قاسم جويعد2238151521007063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينازنين مجيد حميد علي2239151522050090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الماثر للبناتادبيكفاح جبار شبيب احمد2240151522051101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمرتضى عبداالمير عبدالواحد مايع2241151521018138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية قباء للبنينادبيجاسم رحمن جاسم محمد2242151521010032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية التراث العراقي للبنينادبيقحطان عدنان صحن حيونطه2243151521008120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسن محمد حسن جابر2244151521017026
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية النهروان للبنينادبيليث علي عباس عليخ2245151521020129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى حسن صدام جرو2246151521007203

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الرافدين للبنينادبيحيددر عباس خليفة عجيل2247151521001046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد جاسم محمد درجال2248151521020133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرواء عامر محمود كاظم2249151522046026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس كريم جبر ياسين2250151521007106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الهدى للبناتادبيايات جاسم محمد جريو2251151522047012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار صبيح علي محمد2252151521009164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيعباس عبدالكريم جاسم عاتي2253151521070027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المسرة للبناتادبيايمان عالء سعيد ورور2254151522041007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء مرتضى عودة جالي2255151522048068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات احمد خلف الزم2256151522048012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد جواد جاسم حميد2257151521018051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المصطفى للبنينادبيمالك حسن علي كريم2258151521009173

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد كاظم جاسم راضي2259151521011045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية قباء للبنينادبيكرار حيدر مكطوف عكاب2260151521010126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمود كريم عبد خلف2261151521008144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية البراق للبنينادبيعباس عبدالحسين غضبان فنجان2262151521002055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية البراق للبنينادبيابراهيم رزاق محيسن كاطع2263151521002001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االستقامة للبناتادبينور عباس شاكر جعفر2264151522058046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى فوزي عباس ابراهيم2265151521010183

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الفكر للبناتادبيمروه علي حسن مرهج2266151522056085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيميثم محمد عبدالرضا حسين2267151521018153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب نجم عبد كعيد2268151522046049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيزهراء كريم عبدهللا جبر2269151522043028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار صبيح بدر شذر2270151521009163

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرفاه علي كاظم محسن2271151522046024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد حسن سالم نور2272151521008071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي محمد عبدالسادة حاتم2273151521018098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار رحيم مصوبن صكر2274151521009162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء حازم شاكر علي2275151522045034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد محمد عبدالزهرة كريم2276151521008079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية العقيلة للبناتادبينور صباح صاحب بخيت2277151522040118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية العقيلة للبناتادبيدعاء سالم رحيم نعمه2278151522040028
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الماثر للبناتادبيدالل محمد رحيمه لعيبي2279151522051033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية قباء للبنينادبيمحمد باسم علي مفتن2280151521010141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى حسوني وحيد حسين2281151521010181

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية التراث العراقي للبنينادبيستار جبر فضالة ردام2282151521008067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االستقامة للبناتادبيهبة عباس جعفر سلمان2283151522058054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية قباء للبنينادبيياسر محمد ملك باوه2284151521010195

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات علي سودي امجيسر2285151522048015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين كريم عبيس جاسم2286151521011012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية العقيلة للبناتادبيعذراء علي جباره حسين2287151522040081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية العراق الناهض للبنينادبييوسف صباح عبدالساده خوين2288151521003118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي مجيد عباس سعيد2289151521009149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيصفاء حسن جاسم دغمير2290151521007097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي عبدالحسين نمر2291151521018032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسيف محمد خلف بجاي2292151521018063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي زيدان خلف حافظ2293151521018081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الرافدين للبنينادبيمهيمن مهدي صالح جبر2294151521001148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد احمد خلف خيطان2295151521015067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي جواد كاظم حافظ2296151521018076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن عادل حسن مجبل2297151521013018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الفيحاء للبناتادبيشذى سالم سادة عصاد2298151522048102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيجنات عباس جاسم كاظم2299151522054016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى زاير ماهر محيبس2300151521007205

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الرميلة للبناتادبيبتول سعدون شامخ خنجر2301151522044017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد عبدالحسين زوير خالطي2302151521007082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الرافدين للبنينادبيحيدر جبر داود شجر2303151521001047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين علي صالح مهدي2304151521008050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمنال عبدالكاظم حسن كريم2305151522055085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين ثابت جبار حسن2306151521007057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد فالح حسن حميد2307151521003103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الفيحاء للبناتادبيحنين عقيل شنون رشم2308151522048036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية التراث العراقي للبنينادبيقيصر عباس عبود محيسن2309151521008121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهدى علي فلحي كاظم2310151522055097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمهدي اكرم عبداللطيف شولي2311151521006179

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسين جويد عجيل2312151521008100
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار سعيد خضير الزم2313151521018110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر سعد غانم محمد2314151521020063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفيحاء للبناتادبيامنة فوزي محسن زغير2315151522048010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية قباء للبنينادبيمرتضى عدنان خليفه جادر2316151521010173

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار علي حسين زياره2317151521007163

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية البراق للبنينادبيامير علي حمادي راضي2318151521002017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية قباء للبنينادبيايهاب احمد هاشم خلف2319151521010024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرضا فخري عوفي رحيمة2320151521006066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينهى سعدي قاسم حسان2321151522046074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الفيحاء للبناتادبيغفران محمد درع وداي2322151522048121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيعلي عبدالواحد ربيع حوشي2323151521070038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى خالد غتر عذيب2324151521007204

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحنين جواد كاظم رستم2325151522050022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي السجاد كريم زغير عبدالساده2326151521003058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي عباس زبون موسى2327151521013063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عطوان جبر صالح2328151521009189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد حميد فضالة ردام2329151521008073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الفضيلة للبناتادبيمروة جاسم جبار فنيان2330151522045081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيهاجر ساجد حميد كاظم2331151522043062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبييوسف جليل عيسى كاظم2332151521005106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الماثر للبناتادبيحوراء محمد عبد ازغير2333151522051029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى اسماعيل سي محمد اسد2334151521010178

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عبدالكريم فليح يوسف2335151521009059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المصطفى للبنينادبيواثق هاشم كريم سكر2336151521009235

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيالحسن جميل عبدالزهرة محمد2337151521006016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية العقيلة للبناتادبيعطرالزهراء يعقوب علي مناتي2338151522040082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين ناصر حسين سالم2339151521003037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى عبود اجريو حمود2340151521003107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد قصي جاسب عكلو2341151521007020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد جاسم حمدان حميدي2342151521001001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيكوثر سالم مراد نظر2343151522054062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الفيحاء للبناتادبيسرى جاسم محمد زبون2344151522048098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الهدى للبناتادبيساره داخل حسن قنبر2345151522047067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسامي داود سلمان جاسم2346151521011020
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي كريم واسي جتوم2347151521008112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية النهروان للبنينادبياحمد عبدالرسول رشيد مجيد2348151521020014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الرميلة للبناتادبينهى عبدالرسول جواد فهد2349151522044077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية التراث العراقي للبنينادبيرسول هاشم بشارة عبود2350151521008066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الماثر للبناتادبيعبير جاسم لفته جبر2351151522051087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي محمد نعيم عباس2352151521007143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية النهروان للبنينادبيعلي كريم دحام مسلم2353151521020113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد جواد كاظم جاسم2354151521020136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية قباء للبنينادبيباسم كريم صابر محي2355151521010026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين ضياء صالح الزم2356151521015015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيام البنين محمد علي محمد2357151522050009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية العراق الناهض للبنينادبييوسف محمد يوسف شنين2358151521003119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى خالد يدهللا مرزا2359151521004108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمينا كريم صدام منشد2360151522054068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمناف حسين جعفر جاسم2361151521007214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسجاد ناصر حسن كاظم2362151521005035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمصطفى مهدي طارش عبدالصاحب2363151521011048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي تقي سلمان حاوي كزير2364151521009128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الماثر للبناتادبيزينه كريم حيال فرحان2365151522051066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الفضيلة للبناتادبيالنة كاميران انور غيدان2366151522045077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية قباء للبنينادبيمحمود فرحان محمد عطيه2367151521010170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيرسول عبدالزهرة جادر بدر2368151521018049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية قباء للبنينادبياحمد عبدالكاظم محسن خلف2369151521010007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى كاظم ارحيمة عريبي2370151521009202

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد صفاء علي محمد2371151521006150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي كاطع كريم جبر2372151521006113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الفضيلة للبناتادبيغفران عقيل رحيم محسن2373151522045066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين يسر زغير ممدوح2374151521005020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر محمد عبدالرضا مشفاف2375151521005026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء جابر موسى كاظم2376151522055026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسن نعيم مفتن2377151521009132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الماثر للبناتادبيطيبه ذياب الومي صالح2378151522051086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية النجاة للبناتادبيندى علي ساهي شايع2379151522042057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي خالد كريم طارش2380151521007121
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية قباء للبنينادبياحمد كاظم لملوم عزيز2381151521010011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الرافدين للبنينادبيقاسم هاشم حميد زايد2382151521001103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى رعد خريبط راشد2383151521018145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيفضل هللا عالوي سادر جازع2384151521006127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى علي عبدالحسين غاوي2385151521007200

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياوس محمد رحيم عبدالحسن2386151521007038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمروة قاسم سوادي سعد2387151522055083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الفكر للبناتادبيليندا عباس قادر نادر2388151522056084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عقيل حاتم صيهود2389151521009190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الماثر للبناتادبيمريم فالح مجيد محمود2390151522051104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى عماد علي حسين2391151521001136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية البراق للبنينادبيعلي ستار عباس حسن2392151521002070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى كريم مهاوي محيسن2393151521007211

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية البراق للبنينادبياكرم صباح مزعل اكبر2394151521002013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين باسم مايع جريش2395151521001033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الرافدين للبنينادبييحيى خليل كريم جبر2396151521001158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الفضيلة للبناتادبينور علي ناصر حسين2397151522045085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية امنة الصدر للبناتادبياستبرق كريم بطل ضيدان2398151522049003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي حسين عبد قاسم2399151521011031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياسراء عباس ناصر عبد2400151522055003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية امنة الصدر للبناتادبيديانا فاضل عبود هجول2401151522049047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية السدير للبناتادبيشهد احمد خشن جازع2402151522053026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبياحمد مهدي غافل عبدهللا2403151521073031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد رعد سلمان نعمه2404151521008004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية النهروان للبنينادبيكرار حسن جلوب صادق2405151521020123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيضياء عماد غالم حسوني2406151521006088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي يحيى رشك حسن2407151521005057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد خلف ابراهيم الزم2408151521001003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية قتيبة للبنينادبيوليد ناصر راضي زاير2409151521004114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيياسمين صبحي حسين مطر2410151522054080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفيحاء للبناتادبياالء صالح هادي طعمة2411151522048006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب فاضل رحيمة شبل2412151522055059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدعاء رحيم كامل غالي2413151522049039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد وليد عبدالحسن عبدالسيد2414151521009020
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المصطفى للبنينادبيحمزة عبدهللا عودة حبيب2415151521009065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار عبدالرزاق حسين شنتاف2416151521009165

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيبارق حبيب ابراهيم محمد2417151521070010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية العقيلة للبناتادبياسماء حسن عبدهللا سنيد2418151522040003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الهدى للبناتادبيرنين محمدعلي اكبر حمه2419151522047040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن عالء الدين جمعه حسين2420151521015012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد كريم حسين محمد2421151521006010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيصالح باسم مهدي صالح2422151521007096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الماثر للبناتادبيزينب ناجي نوفي خليف2423151522051063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه كريم خليل زغير2424151522056081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية السدير للبناتادبيرؤى سليم رحيم جبر2425151522053013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية النجاة للبناتادبيفرح عبدهللا درب منعوت2426151522042045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين عدنان حسين لفته2427151521006040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيبيدق كريم شايع محمدعلي2428151521006024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء عبدالرزاق كاظم جبر2429151522040025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العقيلة للبناتادبيميالد سعد عيدي شنين2430151522040108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى فليح حسن سلطان2431151521009214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفكر للبناتادبيدعاء جاسم ملك شامار2432151522056034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين عدنان محمد صالح2433151521004032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية قباء للبنينادبيصالح ناهي صالح حسين2434151521010081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقية علي هاشم محمد2435151522048053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحسن محمد حسن جبر2436151521073060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد علي عباس كاظم2437151521009096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكاظم عباس فلحي داود2438151521008122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية بنت االكرمين للبناتادبينور جاسم محمد خزعل2439151522043055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية النهروان للبنينادبيامجد علي عبدالنبي معله2440151521020024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمينا ياسين عبدهللا ويس مراد2441151522054069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي فرحان فاخر حزيم2442151521003071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الفكر للبناتادبيهبه جمعه خليفة عامر2443151522056099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية البراق للبنينادبيحاتم قادر رسن عاتي2444151521002022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الرافدين للبنينادبيياسر غالب مطر معيضد2445151521001155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية البراق للبنينادبيعلي شاكر قاسم عالوي2446151521002071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار رسول ناصر كاظم2447151521001107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء عماد مطشر مسلم2448151522051051
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية السدير للبناتادبياساور هادي عبد فهد2449151522053003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين فائق عبدهللا محمود2450151521006046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمهند غازي عسكر جبر2451151521005098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر مزهر عبود راشد2452151521007073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية السدير للبناتادبيحنان عبداللطيف وازي موسى2453151522053008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االستقامة للبناتادبيوالء قاسم حسين فعيل2454151522058057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينادبيسعد عبدالحسين ونيس راشد2455151521071042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء صالح جاسم مراد2456151522047030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك ضياء الدين جبار هاشم2457151522042012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيرواء خالد ابراهيم محسن2458151522043023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور عقيل عبيد حسن2459151522049169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحمزه عادل قاسم مشيعل2460151521073078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الماثر للبناتادبينور فالح شابث جابر2461151522051112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسيف علي حسين علي2462151521005039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيامير علي عدنان جعفر2463151521006021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر وليد كاظم سلمان2464151521013098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد هاشم حميد هاشم2465151521013085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد فاضل قاسم خلف2466151521015002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية قباء للبنينادبيمسلم قاسم محمد جزل2467151521010176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الفكر للبناتادبيزينة شهاب احمد خليل2468151522056062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية البراق للبنينادبيليث حسين منشد جبر2469151521002088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية النجاة للبناتادبيايات علي عنيد كاظم2470151522042009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى قاسم هاشم جارهللا2471151521009215

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر مجيد جاسم محسن2472151521006059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد سعيد هاشم فياض2473151521006148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين علي جبر علوان2474151521003032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي جاسم مزبان شكاصي2475151521009130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء حسن جبار الزم2476151522050041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعمار سعدون سكوندي داود2477151521008116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه فاضل محيسن حسن2478151522040093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياسامة محمد عبيد ناصر2479151521007027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية البراق للبنينادبيمهدي محمد جاسم سلمان2480151521002116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور نصر ناصر عبدالرضا2481151522054074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي صفاء سعيد ابراهيم2482151521011034
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية النهروان للبنينادبيعلي رحيم خليفه داود2483151521020100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيامير عبدالجبار عباس كاظم2484151521006020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمنتظر فريد مجيد حسين2485151521006176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيسجى نجم نريمان علي2486151522054045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد جهاد مطشر عبود2487151521008134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الماثر للبناتادبيمها عبدعلي محسن جوهر2488151522051105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه قاسم جابر حمزه2489151522040094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الفكر للبناتادبيايه عبدالزهره غضبان حسين2490151522056019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الوارثين للبنينادبينورالحسين ليث ياسين زاير2491151521013101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيريام كاظم عبدهللا سلمان2492151522050037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر علي حميد عوده2493151521001022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد هيثم علي حسين2494151521006158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمرتضى حيدر حسوني محمد2495151521006162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين عبد كاطع طاهر2496151521015016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى غازي زغير حمود2497151521005092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية العراق الناهض للبنينادبياكرم حسين ياسر حسين2498151521003020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية السدير للبناتادبيمنى زمان شامخ حسن2499151522053037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية العقيلة للبناتادبياصيل كريم كاظم عبود2500151522040004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعصام فاضل حسين حمود2501151521008095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء قاسم حسن تويه2502151522046037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء كاظم عباس جياد2503151522051053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي صباح فرحان سلمان2504151521005052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيحوراء عدنان عباس رسن2505151522043010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية العقيلة للبناتادبيصفاء سالم رحيم نعمه2506151522040080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن عباس عبدالحسين كاظم2507151521008033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية قباء للبنينادبيكرار هاشم جاسم محمد2508151521010137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهبه نجم زغير جبر2509151522050106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيزهراء وليد خالد عبدهللا2510151522043029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية قباء للبنينادبيضياء حسين علي فنجان2511151521010082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينورة وليد خالد شلش2512151522046081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيعلي دعير هاشم جعاري2513151521073180

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية البراق للبنينادبيعباس محمد عبادي صكب2514151521002059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية قتيبة للبنينادبيجالل جبار طاهر محمد2515151521004021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياحمد عامر عبدهللا غيالن2516151521005002
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي دعدوش كاظم2517151521018030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية النهروان للبنينادبيسامر حميد مشكور عويد2518151521020072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين خضير عباس نعيمه2519151521009054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار حسان كاظم جعفر2520151521018109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الوارثين للبنينادبيسيف علي حكمت شاكر2521151521013045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمنتظر قاسم مولى شرهان2522151521006177

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية قباء للبنينادبيكرار علي حسين عليوي2523151521010132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه حسين عرير عويد2524151522050078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفيحاء للبناتادبيحنين نعيم مزهر بداي2525151522048038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيزيدون صالح جلوب محسن2526151521006067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية النجاة للبناتادبيميس مهدي عويد حسين2527151522042055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه حازم عيدان عطيوي2528151522046064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيدعاء اياد عبداالمير محمد2529151522054021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية قتيبة للبنينعلميحيدر ليث هادي حمزة2530151511004042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميعلي باسم نعمة علي2531151511007135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميطيبه عصام جفات مطشر2532151512050059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميعباس فاضل محمد صاحب2533151511005083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية سمية المسائية للبناتعلمياسراء وهب كزار كيطان2534151512080002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد جبر حمود عيه2535151511004001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينعلميمرتضى كريم غاسم حبيب2536151511018060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الهدى للبناتعلمياالء كريم حسن زوري2537151512047005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية سمية المسائية للبناتعلميهديل نعيم حسن يوسف2538151512080038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية العقيلة للبناتعلميعال جمهور زغير عباس2539151512040051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمصطفى جميل علي بوشي2540151511005156

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية العقيلة للبناتعلميزينب كريم صبر باصي2541151512040040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميعلياء عادل عبدالزهره لطيف2542151512050061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الفضيلة للبناتعلميرفل مقداد جاسم جبر2543151512045020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي رياض علي عبد2544151511006099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيصادق جليل ابراهيم فيض هللا2545151521006086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس خضير عطيه جوير2546151521006092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء حسين علي حسن2547151522045035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيياسين طه عيسى عبدالرحيم2548151521007237

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين مصطفى فرهاد بهرام2549151521017035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهاجر صالح جابر عودة2550151522055093
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية العراق الناهض للبنينادبيبسام محمد انتيش صيوان2551151521003025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الرافدين للبنينادبيمرتضى جبار خليفة عذيب2552151521001124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عبدالرحمن جبار حسن2553151521020109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد عبدالرزاق جمعه غضبان2554151521015075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور جبار صبري عباس2555151522055088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد ابراهيم بخيت هليل2556151521008002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية قباء للبنينادبيسيف صاحب جبار سلمان2557151521010076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهدير حسن مالح عبد2558151522046088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء شاكر كاظم قاسم2559151522044035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد علي حسن راشد2560151521018128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية امنة الصدر للبناتادبيضحى سالم حميد ناصر2561151522049124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد حسن لطيف عذير2562151521001110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية امنة الصدر للبناتادبينورالهدى حسين علي عبدال2563151522049174

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر قيس حنش طاهر2564151521006056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينادبيبشار سامي عبدالجبار عزيز2565151521071017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد ابراهيم غازي راضي2566151521007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين ابراهيم كاظم شجر2567151521013022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي طاهر مخيلف حسين2568151521007128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية البحتري المسائية للبنينادبيعلي غفور جوهر حسن2569151521070040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية العقيلة للبناتادبينور احمد لطيف رميض2570151522040114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي قاسم حميد طخاخ2571151521018090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيموسى الكاظم ستار علي حميدي2572151521018151

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحيدر عبدالكريم قاسم حسين2573151521073093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد علي حسين ناصر2574151521009191

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية النهروان للبنينادبيعلي جبار جوالن وريوش2575151521020094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي سليم عيسى ناصر2576151521009140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهدى علي كريف ضريع2577151522055098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر حميد مجيد حسين2578151521006052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف سعد شرقي عبد2579151521007091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار رزاق عبدالحسين محمد2580151521005065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد شوكت مهدي صالح2581151521013006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الفضيلة للبناتادبيضحى عبداالمير علي حسين2582151522045056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الفضيلة للبناتادبينور طارق عبدالقادر عبدالرحمن2583151522045084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية العقيلة للبناتادبيميسم عبدالجبار صافي حسن2584151522040106
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد عبيد كطان بدن2585151521009094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية البراق للبنينادبياكرم عزيز زبون عليوي2586151521002014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الفضيلة للبناتادبيكوثر عبدعلي عبد شناوة2587151522045076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المسرة للبناتادبيايمان عباس ياسر عبدالرضا2588151522041006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي عبدالكريم محمود احمد2589151521015052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الرافدين للبنينادبيفاضل قاسم عون هيال2590151521001102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمدرضا جاسم شالل رمان2591151521005083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين عبدالرضا حسين بدن2592151521008047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية التراث العراقي للبنينادبياوراس عالء لعيبي جبر2593151521008020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية النجاة للبناتادبيرغد عامر جباري رحيمة2594151522042022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية قباء للبنينادبيسجاد صبيح جبار عطية2595151521010069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب خالد اسريح بدر2596151522049083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي كاظم طارش رسن2597151521006114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبدالزهرة جبار حمود2598151521007130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى محمد احمد شريف2599151521001138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيسيف الدين علي كريم كاظم2600151521073117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية العقيلة للبناتادبيشهد ستار جبار فليح2601151522040074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبه جاسم عباس بدر2602151522044063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية النجاة للبناتادبينور يسر غازي عبدالوهاب2603151522042062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المصطفى للبنينادبيامير خالد مفتن حميدي2604151521009025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعالء محمد راضي رحيم2605151521003056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد رعد علي جميل2606151521005078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار ستار جبر عبد2607151521008124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد سرحان محيسن هاشم2608151521001057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية امنة الصدر للبناتادبينبا احمد خضير طوفان2609151522049160

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية المسرة للبناتادبينور سمير كاظم مدلول2610151522041045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية قباء للبنينادبيعلي محسن عبد هاشم2611151521010116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية النجاة للبناتادبيزينب محمد جبار عليوي2612151522042033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء اعطية نعمة ناصر2613151522042024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرافدين للبنينادبيمهدي ستار جبار محيبس2614151521001144

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الزهاوي للبنينادبيطه مصطفى جواد كاظم2615151521015040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدعاء سهر ارحيم علوان2616151522049042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء كريم حسين هاللي2617151522049079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر زهر صكر حويل2618151521018043
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي ماجد كامل رشيد2619151521013067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد شعالن مولى سلطان2620151521009184

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيطيبه كريم جابر حيدر2621151522043039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد نجم عبدهللا ارهيف2622151521006082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيصفاء مزعل ناعور مزعل2623151521018066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي رويض محمد ابوالزعير2624151521007123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الفيحاء للبناتادبياشرقت طالب عباس سلمان2625151522048005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الفكر للبناتادبيسمى مهند محمد خنجر2626151522056068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية قباء للبنينادبيمرتضى جواد كاظم ياسين2627151521010171

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيمنار حنون جبر فؤاد2628151522043050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بنت االكرمين للبناتادبينور فاضل خليفه عجيل2629151522043058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيحوراء فيصل عذار فهد2630151522043013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية النهروان للبنينادبيمنير فيصل جاسب خشن2631151521020164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق جمعة زاير صباح2632151521009107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار احمد خليل حسين2633151521015060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403الخارجياتادبيضحى عبد الحسين حسن عباس2634151522401027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية العقيلة للبناتادبيرانيه رزاق جاسم شديد2635151522040033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى عزيز هيل كاظم2636151521001135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية البراق للبنينادبيحمزة عبدالمجيد شخير سعدون2637151521002037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء ناجي مهدي هاشم2638151522045039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الزهاوي للبنينادبيمنتظر علي هاشم خضر2639151521015096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشجن عبدالكاظم جوي منعم2640151522049113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الوارثين للبنينادبيامير جالل هالل عيسى2641151521013012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية امنة الصدر للبناتادبياسراء ابراهيم كامل راضي2642151522049004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية العقيلة للبناتادبيايه حسين رحيم علي2643151522040013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبياية حسين علي جبر2644151522054008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية قباء للبنينادبيعلي فالح حمود جابر2645151521010111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء سعيد فتاح سوزه2646151522047047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد حسين يوسف صالح2647151521020074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية العقيلة للبناتادبياريج ابراهيم عبد صالح2648151522040001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الفضيلة للبناتادبيشهد جمعة لطيف جاسم2649151522045051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الوارثين للبنينادبيفاضل كاظم علي فياض2650151521013074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعمار علي حسين عبدهللا2651151521003075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية قتيبة للبنينادبيمسلم حسين مسلم انفيس2652151521004104
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي حبيب رهيف حسين2653151521005048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الفيحاء للبناتادبيانغام جبار علوان عبد2654151522048011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية فدك االهلية للبناتادبيحنين اياد يزل جبر2655151522059002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد مؤيد خلف محمد2656151521020147

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الزهاوي للبنينادبينورالدين عادل عون عليوي2657151521015098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبييوسف منصور علي ابراهيم2658151521011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية السدير للبناتادبينورالهدى كريم جبر سلمان2659151522053042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمدباقر رحيم عيسى عبود2660151521005082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى حسن زيادي حسين2661151521002105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمة محمد معن منصور2662151522049145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية قباء للبنينادبييحيى صادق راضي فياض2663151521010196

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمة علي حسين سلطان2664151522049143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء مقداد علي طعمه2665151522040051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية البراق للبنينادبيعباس علي شيال محيبس2666151521002056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمهند جبار شناوه حمد2667151521005097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد تحسين جاسم كيطان2668151521008069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية العقيلة للبناتادبيرسل حسن عبد فرج هللا2669151522040034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي محمد حسين منشل2670151521006119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء عباس خلف علي2671151522049070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الرباب للبناتادبيساره ادهم طاهر خلف2672151522052016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشهد رحمان جاسم تويلي2673151522049117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد علي عبدالحسين زامل2674151521020145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي خضير قاسم نعيس2675151521005050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الزهاوي للبنينادبيعالء عبدالحسين شون حبتر2676151521015045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية قباء للبنينادبيعلي حسين عكار يوسف2677151521010101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الهدى للبناتادبيعال زهير شامراد كاكه2678151522047083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد صباح كثير كاطع2679151521001010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية قباء للبنينادبيحسين علي مجبل قاسم2680151521010050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب كريم مطر دحام2681151522054043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية االستقامة للبناتادبينورالهدى اكرم جاسم جارهللا2682151522058049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية قباء للبنينادبيمحمد جاسم سلمان لفته2683151521010143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الرافدين للبنينادبيمنتظر صالح مهدي جاسم2684151521001140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية قتيبة للبنينادبيجعفر حسن محسن عبدالحسين2685151521004020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى كاظم بدن عمير2686151522048090
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الوارثين للبنينادبيعمر محمد جاسم محمد2687151521013072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى ناجي ناصر حسين2688151521013094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد رشيد شمخي جبر2689151521008003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم عبدالكريم عاتي عكلة2690151522048133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياميرعلي كاظم كالوي جابر2691151521007037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي عبدالرحمن محمود دهش2692151521006109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء كريم حسن علي2693151522049036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية البراق للبنينادبيسامر عبدالحسن حميد محمد2694151521002046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحيدر صبري عبيد جريو2695151521073090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمة صبيح طرارة تويه2696151522045070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الماثر للبناتادبيالبتول جاسم وحيد شراتي2697151522051009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيفاطمه علي فريح عذيب2698151522043045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمهند احمد خريبط يونس2699151521005096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية قتيبة للبنينادبيموسى عبد جبر حسين2700151521004112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الوارثين للبنينادبيكرار صالح غويري خلف2701151521013078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد حمزة جارهللا حسن2702151521018124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي خالد نجم عبدهللا2703151521018079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي عبدالحسن طاهر عصاد2704151521018084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار سالم منصور عيدان2705151521018111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الماثر للبناتادبياقبال باقر جبار سلمان2706151522051007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب مهدي جميل خماس2707151522048078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد محسن زاير طليع2708151521003105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عباس احمد عباس2709151521001011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء علي لعيبي كريدي2710151522049074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد عبدالرضا عبدعلي صالح2711151521008137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية العقيلة للبناتادبيشهد اياد حسن مظلوم2712151522040073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي طالب عوده شرهان2713151521009143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية العقيلة للبناتادبيصبا جعفر فليح سلمان2714151522040079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينادبيحسام خضير شنان حسين2715151521071018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن مهدي حسن جبر2716151521004028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيريام سعد محسن حمود2717151522046027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي مزهر حسن طريح2718151521013069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية امنة الصدر للبناتادبيصابرين مزهر صبيح مطشر2719151522049121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي فراس عكار مطير2720151521003070
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية امنة الصدر للبناتادبيميس محمد حسن خزام2721151522049157

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيعلي عبد عزيز عيال2722151521073192

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمرتضى محمد لفته علي2723151521005088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية العراق الناهض للبنينادبيرائد ماجد فاضل مهدي2724151521003044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية السدير للبناتادبيمريم عباس خلف رهيف2725151522053036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهبه عزيز باني جالس2726151522055095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية امنة الصدر للبناتادبيبشرى محمد فرحان جبر2727151522049028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية العقيلة للبناتادبيمروه كريم حميد عليخ2728151522040099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد بشار محمد حسين2729151521003001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية امنة الصدر للبناتادبيانوار غني شري عكض2730151522049012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عبدالواحد جبر حمدان2731151522046032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية النهروان للبنينادبيمرتضى خلف ماضي جاسم2732151521020154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية قتيبة للبنينادبيصادق هاشم عبدهللا سليم2733151521004056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي شوكت رحيمه محمد2734151521003064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد رحيم جنديل حاوي2735151521006073

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد صادق جعفر جاعد2736151511004008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية المصطفى للبنينعلميابراهيم سالم حميد حسين2737151511009001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر محمد سريح خلف2738151521007071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينادبيزين العابدين شاكر كاظم قاسم2739151521071039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الهدى للبناتادبيضحى رحيم كاظم خلف2740151522047081

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عباس عبدالحسين يونس2741151521009210

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيديار شهاب احمد محمد2742151521006064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء مسار بشار رشيد2743151522056048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد شاكر رسن رجه2744151521001007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميسهيل نجم عبد عباس2745151511005068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعباس حسين جمعه فهد2746151511006076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية العراق الناهض للبنينعلميياس عباس هويدي ملغوث2747151511003144

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ثورة الحسين للبنينعلمياحمد عبداالمير هاني حسين2748151511007015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمرتضى جابر كويطع جبر2749151511003123

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميانوار حسن ثامر عبد2750151512055008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمحمد سامي بحت فرحان2751151511003111

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية قباء للبنينعلميعباس خضير ياسين سريح2752151511010059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية النجاة للبناتعلمينمارق حسين زغير عذيب2753151512042072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى عبداالمير ثامر محمد2754151521007206
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس نعيم عبدعلي عليوي2755151521007108

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار حسين كاظم سلمان2756151521015061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسنين محمد خلف خليفه2757151521017028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمة علي عبدالحسين داخل2758151522055081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر محمود مراد علي2759151521006060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية النجاة للبناتادبيغفران عباس حسين محمد2760151522042042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيساره عباس حسن عفي2761151522043035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيسجى ناصر كريم ميلح2762151522055063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيحيدر مدين سعد فالح2763151521073102

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيدعاء مهدي عليوي حمدان2764151522043017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى احمد جاسب عبدالوهاب2765151521015085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار عدنان فرمان عزيز2766151521017067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي قاسم حمدان2767151521018034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر محمد عودة جناتي2768151521009028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب محمد علي مطر2769151522049097

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عواد عذافة غضيب2770151521001015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيهيفي سردار ملك جمشير2771151522054079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمة جاسب كريدي زوير2772151522049137

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية الهدى للبناتادبيشهد قاسم محمد عبدالحسن2773151522047078

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلميعلي كريم شنون حسون2774151511017076

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الماثر للبناتعلميمريم ابراهيم عبد حاتم2775151512051066

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء حسن عبدهللا محيسن2776151512047046

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمالك جسام عيسى ياسر2777151521003092

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية ثورة الحسين للبنينعلميمصطفى حردان محيبس جابر2778151511007230

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميبتول محمد قاسم رسن2779151512055013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية فدك االهلية للبناتعلميمريم قيس علي غافل2780151512059013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلميمحمد احمد عبدالكريم محمود2781151511011093

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية النجاة للبناتعلميرجاء عبدالواحد ماهر جبر2782151512042025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية العراق الناهض للبنينعلميمهند حامد نيروز ملوح2783151511003137

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميكوثر سالم جاسم حميد2784151512054120

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميساره علي كريم عيسى2785151512046107

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء سلمان عبد زاير2786151522049067

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهبة هللا يحيى حسين زامل2787151522049186

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية التراث العراقي للبنينادبيغيث محمد كاظم جاسم2788151521008118
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية النهروان للبنينادبياحمد عبدالرضا علي حيدر2789151521020015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية بدر المسائية للبنينعلمياحمد رياض خلف حمزة2790151511072009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية البراق للبنينعلميوسام قاسم جاسم محمد2791151511002114

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الرميلة للبناتعلميهدى موسى قاسم حمود2792151512044086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية مريم العذراء ع للبناتعلميرانية اياد عبد جاسم2793151512054047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية امنة الصدر للبناتعلمياسراء مرتضى جري كلخان2794151512049003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الزهاوي للبنينعلميحسين محمد رحيم علي2795151511015037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية زهرة الربيع للبناتعلميبتول حسام حسين عوده2796151512050014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية البراق للبنينعلميرسول فاضل جميل صباح2797151511002035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية النهروان للبنينعلميمهند حسين علي عبيد2798151511020141

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي ضياء محمود داود2799151511001082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الماثر للبناتعلميسجى فاضل مهدي غضيب2800151512051050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية المصطفى للبنينعلميفاضل حسن جاسم محمد2801151511009120

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الوارثين للبنينعلمياكرم نبيل حميد مطرود2802151511013012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية امنة الصدر للبناتعلميصبا صباح دعير جامل2803151512049082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشيالن سلمان موسى عيسى2804151512046130

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعلميمرتضى جميل علي بوشي2805151511005149

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية النجاة للبناتادبيزينب علي جبر حمود2806151522042031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد شمران عيسى سعد2807151521008010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيابتهال حسين جوده موزان2808151522043001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد عبدالجليل خماس عبيد2809151521015074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية امنة الصدر للبناتادبيغفران قاسم جبر طاهر2810151522049134

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاتن جعفر محمد موسى2811151522049136

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد قاسم شنشل شلش2812151521003104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المصطفى للبنينادبيسيف ضياء كاطع جالب2813151521009104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية بنت االكرمين للبناتادبيأيه سعد خلف مظلوم2814151522043006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد عبدالكريم عباس كاظم2815151521013041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي ماجد كامل سلمان2816151521015055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الوارثين للبنينادبيكاظم جواد محيسن فرج2817151521013076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد ابراهيم راضي حسن2818151521015066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية البراق للبنينادبيحسين عالوي ناصر حسين2819151521002029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الفيحاء للبناتادبيسرى محمد شاوي شذر2820151522048101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب عالوي ناصر حسين2821151522040058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور فرحان علي ميخان2822151522054073
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الهدى للبناتادبيرحمه تحسين ياسين حبيب2823151522047034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد سليم شنخور هميش2824151521003005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي سعد عبدالزهرة رشك2825151521007124

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الفيحاء للبناتادبياستبرق جبار رويح سهيل2826151522048001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الهدى للبناتادبيمها قاسم علي لفته2827151522047095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية قباء للبنينادبيمحمد قاسم عبيد جابر2828151521010165

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمة علي جواد عبد2829151522045073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الفيحاء للبناتادبيرسل فاضل عباس طارش2830151522048048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عمار كاظم محمد2831151521007132

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الفيحاء للبناتادبيبتول عودة مجبل صحن2832151522048028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية النجاة للبناتادبيمالك شاكر عبدالرضا لعيبي2833151522042051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية التراث العراقي للبنينادبيباقر صادق محيسن شنيور2834151521008022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين داود درويش علي2835151521018024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي حسين حرز2836151521018029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار حسين حسن خليفه2837151521003083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد كريم عباس رحيم2838151521007189

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيهادي زغير ضايف معيبد2839151521007229

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد وليد عبدالزهرة حسن2840151521009101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرشا عبدالرحمن محمد طاهر2841151522054025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الفضيلة للبناتادبيغفران علي عبدالزهرة مطشر2842151522045067

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعلميعلي يوسف سايه مير كاكه خان2843151511006111

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية522ثانوية الرباب للبناتعلميصبا عبدالكريم لعيبي فالح2844151512052023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية الفيحاء للبناتادبيرواء كاظم سالم يوسف2845151522048055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعبدالكريم عبداالمير عبد وشيح2846151521008092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد عماد كاظم شعالن2847151521008015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية االستقامة للبناتادبينور حسن عبود علوان2848151522058045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381اعدادية النهروان للبنينادبيمرتضى حسين علي سايب2849151521020153

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدعاء سامي كريم محمود2850151522049041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية الرافدين للبنينادبيذوالفقار خماس جعفر عاكول2851151521001051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمة علي محسن علي2852151522042043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية الرافدين للبنينادبيعبدهللا قاسم مريوش زاير2853151521001069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية زهو العراق المسائية للبنينادبيبراق محمد حسن عكاب2854151521073041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمود مزهر عودة بنيان2855151521018135

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمخلد احمد جبار مريوش2856151521017083
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية441اعدادية السيدة نرجس للبناتعلميعذراء حسين خليفة كنيهر2857151512055053

85 من 85صفحة 


