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الطب/جامعة بغداد707.7ثانوية الكرار للمتميزينعلميحسين جواد كاظم خليف1221511080012

الطب/جامعة بغداد706.8ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميبراق لؤي صالح خميس2221512159004

الطب/جامعة بغداد706.4ثانوية الكرار للمتميزينعلميعلي عبد المرتفع ابراهيم يعقوب3221511080027

الطب/جامعة بغداد704ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميهشام وحيد مكطوف لكن4221511053108

الطب/جامعة بغداد700اعدادية كربالء  للبنينعلميمقداد حسن حسين عالوي5221511036249

الطب/جامعة بغداد700ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميزينب رحيم عنيد حمود6221512135032

الطب/جامعة بغداد700اعدادية النيل للبناتعلميظفر عادل ابراهيم رمضان7221512169085

الطب/جامعة بغداد700اعدادية النيل للبناتعلميحنين سهل رهيف عكال8221512169025

الطب/جامعة بغداد699اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسين علي خيون عبيد9221511019049

الطب/جامعة بغداد698ثانوية العقيلة للبناتعلميرغداء جمال جبر ابراهيم10221512179013

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية الناصرية للبنينعلميمصطفى عباس فاضل ساجت11221511001236

طب الكندي/جامعة بغداد696االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عبد الحسين شهاب احمد12221511003213

طب الكندي/جامعة بغداد694.7ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميغدير مشتاق نعمه عبد السيد13221512159019

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي عبد الكريم علي صبر14221511019136

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الفاضالت للبناتعلميرحاب مايح رزيج مكطوف15221512165033

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمياسراء جبار ياسر حسين16221512135003

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميابتهال رزاق حران محمد17221512113007

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية النجاح للبنينعلميحيدر صبري شنون سلطان18221511067031

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية النصر للبنينعلميعباس محمد كامل عبد االمير19221511027098

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد637ثانوية الرويمي المختلطةعلميعباس غالم عنيد جاسم20221511243007

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمصطفى صالح ربح جبار21221511020157

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية بردى للبناتعلميايه رحيم عبد الحسن حمد22221512163009

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية النصر للبناتعلميكوثر خالد عبد الغني حسين23221512167044

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية الفاضالت للبناتعلمينور كاظم عاصي سرسوح24221512165098

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد646اعدادية غزة للبناتعلميخلود رهيف حسن غانم25221512170025

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد646اعدادية الحدباء للبناتعلميايات عبد الحسين راهي جبر26221512162020

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد645اعدادية قلعة سكر للبنينعلميزياد محسن خلف صخي27221511030059

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد645اعدادية الجمهورية للبنينعلميزين العابدين كاظم منشد بروان28221511002088

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد645اعدادية قلعة سكر للبنينعلميغفار هادي سعدون اليذ29221511030116

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميروان ماجد نعيم مانع30221512185031

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644اعدادية الناصرية للبنينعلميحيدر يعقوب عطية تركي31221511001086

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد643اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحوراء طالب جواد عباس32221512153055

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية الخنساء للبناتعلميعذراء محمد ضيول عبد الحسين33221512103133

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية الخنساء للبناتعلمينورا محمد عبد الرضا خلف34221512103182
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الهندسة/جامعة بغداد659.9ثانوية الكرار للمتميزينعلميعلي كامل طعيمه جابر35221511080029

الهندسة/جامعة بغداد658.7ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميهاجر اثير بريسم سهيل36221512113056

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميفاطمة محمد طالب محمد37221512143028

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتعلميدانيه خلود وحيد كاظم38221512174005

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية غزة للبناتعلميتبارك اياد نعيم عبد الحسن39221512170016

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميانس سعد فتحي عالوي40221511093006

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية التحرير اللبناتعلميزهراء علي هاشم جاسم41221512183025

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية الناصرية للبنينعلميكرار عايد عباس عطية42221511001191

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية االطهار للبنينعلميمنتظر ماجد حمد عبيد43221511034107

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660.3ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميساره خليبص خلوفي ردام44221512185060

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية الكرمة  للبنينعلميحسين عبد الغني عبد الكريم حسون45221511039037

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد582اعدادية الغراف للبنينعلميميثم جاسب سلمان كطفان46221511022240

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد567اعدادية الرفاعي للبناتعلميزهراء حسن محسن حمد هللا47221512168028

العلوم/جامعة بغداد648اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي ناجي عبد هللا عليوي48221511002160

العلوم/جامعة بغداد644اعدادية االبرار للبنينعلمياوس عبد العالي منحر علكم49221511091018

العلوم/جامعة بغداد643ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميسمية ياسر عبد الصاحب براك50221512185068

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر بركات عبد الرحمن مشرف51221511002068

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية الفيحاء للبناتعلميفاطمة نعيم طالب محمد علي52221512109066

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية الشرقية للبنينعلميكرار حيدر ضيول خضير53221511007130

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية الشطرة للبنينعلمياحمد عقيل عبد هللا موسى54221511018014

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية النصر للبنينعلميمحمد كامل شالكه محيسن55221511027163

العلوم/جامعة بغداد587ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةعلميحسن خير هللا عبد الجليل ثنيان56221511246005

العلوم/جامعة بغداد587ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميميثم علي سالم مريح57221511094037

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية الكرمة  للبنينعلميحسن فالح كاظم علي58221511039030

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية الفجر  للبنينعلميايمن هادي حميد نوير59221511031023

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية الرفاعي  للبنينعلميياسين شالكه سالم حمادي60221511028190

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلمياسماء شاكر ناصر حسين61221512141016

العلوم/جامعة بغداد577ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميعلي غني عزيز عبيد62221511077033

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية النصر للبنينعلميغيث نظام مهدي رضيوي63221511027128

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميحوراء محمد علي حسين64221512128025

العلوم السياسية/جامعة بغداد520اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيفاضل رحيم جليوي ساجت65221521082042

العلوم السياسية/جامعة بغداد511اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحيدر حميد منصور صعيصع66221521082021

العلوم السياسية/جامعة بغداد505اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيقتيبه لطيف معيوف عباس67221521307116

التمريض/جامعة بغداد662اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد محمود حكروص صخي68221511028164
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التمريض/جامعة بغداد655اعدادية الوفاء للبناتعلمينور جبار عزيز يسر69221512172087

التمريض/جامعة بغداد635ثانوية الفجر للبناتعلميتغريد رشيد حميد حسين70221512132011

التمريض/جامعة بغداد625ثانوية الجهاد للبناتعلميفرح رحيم نجم عطية71221512121030

اللغات/جامعة بغداد559اعدادية كربالء  للبنينعلميعباس عبد الزهره حسين عالوي72221511036147

اللغات/جامعة بغداد513اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسين علي عوده نهير73221521055039

اللغات/جامعة بغداد504اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي قاسم طالب مطشر74221521054042

اللغات/جامعة بغداد498ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسين هاشم مرد عيسى75221521225010

اللغات/جامعة بغداد495اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي ثامر صالح طروم76221521010061

اللغات/جامعة بغداد495ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد هاشم عبد اعذيب77221521204045

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمود عدنان عداي شالش78221521238024

اللغات/جامعة بغداد486اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياكرم ستار جابر خليف79221521055019

اللغات/جامعة بغداد486ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعباس ورد عامر منادي80221521225025

اللغات/جامعة بغداد485اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعلي كريم جبار خوين81221521307103

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد حسن محمد منشد82221521055006

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية االطهار للبنينادبيعمار شذر راهي مكطوف83221521034035

اللغات/جامعة بغداد480اعدادية االطهار للبنينادبيمحمد وانس لفته نعيمه84221521034050

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية  الناصرية للبناتادبينور هيثم عباس عبد الرزاق85221522149060

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا كامل ضايف حسن86221521026014

اللغات/جامعة بغداد477ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيرسل فاضل سرحان بريسم87221522143003

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية البطحاء للبنينادبيحسنين كامل عواد حمد88221521006026

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية الرفاعي  للبنينادبينايف حكيم محسن فاطس89221521028074

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية البحتري المختلطةادبيمحمد خضير حنون علي90221521222027

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية الشطرة للبنينادبيحسين علي جاسم محمد91221521018024

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية سكينة للبناتادبياسماء عقيل عبد الكاظم موسى92221522116004

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية االطهار للبنينادبيحسين عالوي غافل زغير93221521034016

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمرتضى محمد ايدام غميس94221521090072

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية قلعة سكر للبناتادبيوئام عبد الرزاق طاهر شرقي95221522171060

اللغات/جامعة بغداد466ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيمريم عقيل خضير جبار96221522135013

االعالم/جامعة بغداد486ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبينسرين مهدي عبد الحسين مطرود97221522321042

العلوم االسالمية/جامعة بغداد494ثانوية الشمم للبناتعلمينور حسن محمد سلطان98221512198016

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد حسين سلمان حجيل99221511031004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد490ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميوالء وليد جار هللا جابر100221512175107

العلوم االسالمية/جامعة بغداد473اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيعبد الرحمن كوتي حسين زغير101221521202009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد468ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمصطفى محمد عبد حمود102221521305037
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد467اعدادية كربالء  للبنينادبيحيدر جبار داخل عطشان103221521036010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمخلد حكمت حريفش محمد104221521069041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمصطفى احمد ناصر حسين105221521307154

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيشاكر حلو جبر فضيل106221521302026

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحسين غافل نوري مهدي107221521305008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455اعدادية االطهار للبنينادبيمهند لهمود حنظل حسين108221521034060

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحسين فالح عبد النبي جاسم109221521305009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيخالد كريم شاكر سلمان110221521305012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيعلي محمد خلف عبود111221521301035

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحامد غالب جاسب حسين112221521305006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية قلعة سكر للبناتادبياسراء فالح خليل معارج113221522171003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد عبد الرضا عبد الرزاق فرهود114221521010041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعمر عبد هللا جحيل غالي115221521021039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيمخلد ناجي منخي جبر116221521302048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية رملة للبناتادبيزهراء حميد علي حسن117221522115018

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى قاسم عودة رهيم118221521010111

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية الجهاد للبنينادبيبهاء حاتم وهيب لعيبي119221521078008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية اليرموك للبنينادبيمصطفى رياض كاظم صياح120221521004069

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية الجهاد للبنينادبيروكان محمد عطية حسن121221521078018

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرباب حسين مجيد رستم122221522155008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي بدر جبار عليوي123221521305024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية السعدية المختلطةادبيعلي نجم عبد جابر124221521247012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمرتضى علي الزم علك125221521020064

الفنون الجميلة/جامعة بغداد547اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي عبد الخالق تركي كبح126221511036182

الفنون الجميلة/جامعة بغداد511اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحيدر خالد هجهوج اسماعيل127221511028055

الفنون الجميلة/جامعة بغداد504اعدادية الرفاعي  للبنينعلميسجاد حسين وحيد سلمان128221511028072

الفنون الجميلة/جامعة بغداد490ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلمينور ناظم حميد مزعل129221512143036

الفنون الجميلة/جامعة بغداد489اعدادية البصرتين  للبنينعلميعلي حسن علوان حسين130221511029096

الفنون الجميلة/جامعة بغداد477ثانوية المثنى للبنينعلميحسن خليل جبر ابولوخ131221511032017

الفنون الجميلة/جامعة بغداد473اعدادية النصر للبنينعلميحسين علي شاكر عبد المجيد132221511027053

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471اعدادية الفجر  للبنينادبيسجاد حميد مكين كاطع133221521031023

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471اعدادية الرفاعي  للبنينادبيكرار رحيم عطيه معيوف134221521028055

الفنون الجميلة/جامعة بغداد469اعدادية الفجر  للبنينادبيحيدر احمد عبد الحميد عبد135221521031015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد462ثانوية الجهاد للبنينادبياحمد ليث جبار حسين136221521078003
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد461اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحيدر سمير عطيه حسين137221521090031

الفنون الجميلة/جامعة بغداد461ثانوية الفالح المختلطةادبينور رعد عكار عبد138221522204013

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية الفجر  للبنينادبيوسام رزاق كريم كنان139221521031058

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443ثانوية بابل المختلطةادبيزهراء عبد الرحمن رزاق ناصر140221522207001

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية القيثارة للبنينادبياركان حربي شالل اخنيس141221521051010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمسلم حمود فاضل ظنه142221521090074

الطب/الجامعة المستنصرية693اعدادية الحدباء للبناتعلميرانيه عادل ثامر سعود143221512162050

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية النجاح للبنينعلميكرار حسون خجير عبد هللا144221511067079

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية العقيلة للبناتعلميوئام ناطور سوادي عميته145221512179028

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميحسين سمير عبد الرضا حماس146221511084008

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية القيثارة للبنينعلميمعتز مشتاق طالب كاظم147221511051089

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الجمهورية للبنينعلميمصطفى مهدي يوسف حسون148221511002229

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية النجاح للبنينعلميعلي حسن كاظم مهنه149221511067062

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية الجزائر للبنينعلميازهر مهدي مطر حسين150221511042009

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية الفاطميات للبناتعلميتمارا محمد طالب ياسين151221512126013

الهندسة/الجامعة المستنصرية659اعدادية الفضائل للبناتعلميحوراء امين مطر حسين152221512104011

الهندسة/الجامعة المستنصرية650اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين علي ناصر حسين153221511001070

الهندسة/الجامعة المستنصرية649ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميطيبة ماجد الزم حاتم154221512139070

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الوفاء للبناتعلميساره جميل حسين كريم155221512172060

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الوفاء للبناتعلميغدير حيدر عيسى جاسم156221512172070

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميبركات محمد حسن جياد وداعة157221512135015

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميعلي احمد علي محمد158221511084018

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمصطفى صادق كاظم مرهج159221511030144

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميابو الفضل نعمان عبد الجبار كاظم160221511035003

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد مهدي سعدون مهدي161221511002025

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية الرازي االهلية للبنينعلمياحمد فؤاد كاظم مطلك162221511093003

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية الشمس األهلية للبنينعلميمحمد خالد ويطان جويد163221511074020

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية أور للبناتعلميزهراء ماجد صالح عليوي164221512154045

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية النصر للبنينعلميمحمد جاسم علواش نعيثل165221511027151

الهندسة/الجامعة المستنصرية635.8ثانوية الكرار للمتميزينعلميزين العابدين جواد كاظم عبد الحسن166221511080018

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية النيل للبناتعلميزهراء شعيب شايع عكال167221512169054

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميبراء هادي عواد دويج168221512135014

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الوثبة للبنينعلميحسن علي خشان علي169221511056010

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية الرازي األهلية للبناتعلمينور الهدى غالب فالح فارس170221512113055
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الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية النور للبناتعلميازل قاسم ذياب فرج171221512156008

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمييوسف اياد عباس نوار172221511053111

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية االبرار للبنينعلميوصي صبيح كزار بدن173221511091122

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الكرمة  للبنينعلميسجاد ابراهيم وارد محيسن174221511039054

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي سعود كولي عبد العالي175221511019128

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميرواسي رياض جاسم باري176221512135028

الهندسة/الجامعة المستنصرية631للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميأحمد عوده غانم عجه177221511079004

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية602اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمد كاظم جبار ضايف178221511001215

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية563اعدادية الدواية للبنينعلميرعد ناصر عاجل ناصر179221511023057

العلوم/الجامعة المستنصرية638ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميُعال كاظم طعيمه عطار180221512185074

العلوم/الجامعة المستنصرية590ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميتماره صبيح نوري حسين181221512135017

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية أور للبناتعلميدنيا عدنان ريسان حسين182221512154031

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية الغراف للبنينعلميليث حامد حسن كريم183221511022190

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية النصر للبنينعلميمحمد سليم رحيم حسن184221511027156

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الغراف للبنينعلميهاني غني سلمان ثامر185221511022247

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية البصرتين  للبنينعلميسجاد كاظم حمود ضاحي186221511029072

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحيدر خلف صخي يوخان187221511028056

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية548اعدادية الدواية للبنينعلميداود سالم نوري عفريت188221511023055

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعزام كريم فاضل عباس189221521009041

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الشطرة للبنينادبيزين العابدين قحطان تعبان هليل190221521018038

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية المختار للبنينادبيجعفر ناصر حسين علي191221521047032

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد باقر امين خريجة عجيل192221521010095

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية547اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسنين عالء الدين عبد الجبار مزهر193221511002046

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية539اعدادية النصر للبنينعلمياحمد زين العابدين ناجح فشاخ194221511027008

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية499اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمصطفى اركان كاظم توبه195221511035243

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميمحمد مشل جاسم نزال196221511053094

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482اعدادية االخاء للبنينعلميباقر سعد عطشان موحان197221511037015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481اعدادية كربالء  للبنينعلميعز الدين حسين رزاق خليف198221511036159

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية454اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعباس عبد االمير فليح اسحق199221521055070

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبيعلي محمد جايد مجلي200221521083006

الطب/جامعة البصرة706ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميشهد صالح ناصر جابر201221512113034

الطب/جامعة البصرة697اعدادية الجزائر للبنينعلميعلي عودة حسون صياح202221511042032

الطب/جامعة البصرة695ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميهاجر عودة شنان مكطوف203221512139106

الطب/جامعة البصرة693ثانوية الفاطميات للبناتعلميابرار هاني محمد صيهود204221512126001
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الطب/جامعة البصرة692اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد مجيد محسن ناصر205221511002213

الطب/جامعة البصرة692ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميدعاء كريم عربي ابراهيم206221512139026

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الكسائي المختلطةعلمياحمد شدود قمر عبد207221511244002

الطب/جامعة البصرة691اعدادية االصالح للبنينعلميصالح صبري حامد بدر208221511015063

الطب/جامعة البصرة691اعدادية غرناطة للبنينعلميصباح زاهي عبد سوادي209221511017061

الطب/جامعة البصرة689اعدادية الحكيم للبنينعلميمحمد عبد علي حنيحن حبيب210221511026070

الطب/جامعة البصرة689اعدادية المصطفى للبناتعلميفرقان وسام ابراهيم سالم211221512105086

الطب/جامعة البصرة688اعدادية النيل للبناتعلمياشراق كاظم عبيد سطيح212221512169014

الطب/جامعة البصرة687.8ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميبنان خالد غالب عبد الرضا213221512159005

الطب/جامعة البصرة687االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد جمعه فليح لفته214221511003268

الطب/جامعة البصرة686اعدادية الغراف للبنينعلميعباس علي مطشر كريم215221511022119

الطب/جامعة البصرة686اعدادية كربالء  للبنينعلميامير احمد شعالن يسر216221511036037

الطب/جامعة البصرة686ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميفرقان فليح حسن عبد217221512142041

الطب/جامعة البصرة686ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميفاطمه رزاق عطوان جازع218221512125090

الطب/جامعة البصرة686اعدادية المرتضى  للبنينعلميالسجاد حيدر حامد صالح219221511019024

الطب/جامعة البصرة685اعدادية الجمهورية للبنينعلميطيف علي غازي مسعد220221511002107

الطب/جامعة البصرة685اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينور الهدى احمد هاشم عفريت221221512153227

الطب/جامعة البصرة685اعدادية الشطرة للبناتعلميياسمين جاسب رسن حمود222221512161109

الطب/جامعة البصرة685اعدادية الفهود  للبنينعلميمحمد باقر صالح الدين عبد منيفي223221511046096

الطب/جامعة البصرة685اعدادية الفهود  للبنينعلميحسين جادر عويد يونس224221511046034

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميتقاء محمد مهيبل خليف225221512139018

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميآيات رياض زيدان خلف226221512185003

طب االسنان/جامعة البصرة683اعدادية االصالح للبنينعلميحسام فاروق علي سدخان227221511015029

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمينافع قيس شعير خليف228221511053105

طب االسنان/جامعة البصرة683اعدادية الحدباء للبناتعلميوفاء لطيف حمد جابر229221512162158

طب االسنان/جامعة البصرة682اعدادية االصالح للبنينعلميمحمد سعيد حاجم شرباك230221511015112

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية الشمس األهلية للبناتعلميوله حليم جاسم لفته231221512176014

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميساره اكرم حسن حمد232221512178015

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية حيفا للبنينعلميفاطمه سويد بصيو عاشور233221512072010

الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمريم عبد الكريم عويد فشاخ234221512185088

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية هاجر للبناتعلمينور سليم مطشر خلف235221512120071

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميانوار رحم مطير حسين236221512141023

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميالحسين حميد حران محمد237221511093004

الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية المصطفى للبناتعلمياستبرق خالد نعمه جواد238221512105005
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الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحسين زويد خليف سرحان239221511028044

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد ضاحي عبد جاني240221511036017

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية االصالح للبنينعلميمؤيد عبد كاظم وادي241221511015104

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية الجمهورية للبنينعلمييوسف محمد ناصر حسون242221511002251

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية االبرار للبنينعلميمحمد قاسم حسين علي243221511091102

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية النصر للبنينعلمييحيى حسين علي صالل244221511027191

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية السوق للبناتعلميحوراء مكطوف عبد علوان245221512100038

الهندسة/جامعة البصرة672.7ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميزينب سعد ظاهر فالح246221512159013

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزينب علي عبد االمير يعقوب247221512185055

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية قلعة سكر للبنينعلميباقر كريم ناصر جعفر248221511030034

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية حيفا للبنينعلميمحمد داخل حسب جوده249221511072016

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميمحمد المصطفى ساجد داخل نعمه250221511040031

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية الفاطميات للبناتعلميانوار هاني محمد صيهود251221512126010

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية السوق للبناتعلميدعاء احمد مزيعل ضيغم252221512100039

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية التضامن للبنينعلمينور الدين أحمد طراد معاون253221511016054

الهندسة/جامعة البصرة664االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر خالد كاطع وشيل254221511003107

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الغد األهلية للبناتعلميمنار هيثم حسن علي255221512148005

الهندسة/جامعة البصرة660اعدادية االبرار للبنينعلميعمار محسن ارشيج اعطيه256221511091077

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية النهضة للبنينعلميفوزي فيصل جاسم ناصر257221511049022

الهندسة/جامعة البصرة659للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميهدى علي جواد كاظم258221512112040

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية الدواية للبنينعلمييحيى عبد الحسين دهش ريه259221511023141

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية قلعة سكر للبناتعلمينور جبار عكار ناهي260221512171113

الهندسة/جامعة البصرة657اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحسين علي لفته حسين261221511030048

الهندسة/جامعة البصرة654اعدادية الغراف للبنينعلميحيدر مايح رزيج مكطوف262221511022072

الهندسة/جامعة البصرة654اعدادية النصر للبنينعلميمحمد جاسم محمد طرفه263221511027152

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية النصر للبناتعلمينوال عبد هللا خضر حرز264221512167053

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية غزة للبناتعلمينازك سمير وحيد بريس265221512170070

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية البصرتين  للبنينعلميجبار حسين دنيف شريف266221511029025

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميعلي جليل محمد عبد علي267221511065010

الهندسة/جامعة البصرة650.4ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميصفا محسن بدر كاطع268221512159017

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية الوركاء للبناتعلميزهراء نعيم مغتاض سالم269221512157034

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة603اعدادية كربالء  للبنينعلميوليد كامل رويح صباح270221511036268

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة597اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي صبار فاضل عبد هللا271221511036179

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة593اعدادية الدواية للبنينعلميمجيد أسعيد مجيد داود272221511023115
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الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة581اعدادية كربالء  للبنينعلميخالد كامل رويح صباح273221511036105

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة565اعدادية غرناطة للبنينعلميمرتضى عدنان عزيز تويو274221511017113

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة559ثانوية المسار المختلطةعلميامين خفيف عالوي محيسن275221511203005

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة546اعدادية كربالء  للبنينعلميحيدر محمد عبد الرضا داخل276221511036103

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة545اعدادية الفهود  للبنينعلميعلي كريم عناد بشيت277221511046082

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة543اعدادية أور للبناتعلمياالء علي جالب حمد278221512154011

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة542اعدادية الفاضالت للبناتعلميساره احمد توفيق جبر279221512165056

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة541اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي وداد داحس نايف280221511041114

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة541اعدادية الفاضالت للبناتعلمينبأ علي عبد الكاظم الزم281221512165092

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة541اعدادية الكرمة  للبنينعلميحسين عيسى عسكر حسن282221511039042

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء عادل سلمان ناصر283221512116020

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميصابرين علي عكله شايع284221512107039

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية الناصرية للبنينعلميهيثم عبد االمير جابر عبيد285221511001261

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية الغراف للبنينعلميعلي حسين خيون عبد الرضا286221511022149

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية تونس للبناتعلميحوراء رافد عبد الحسين ثجيل287221512106024

العلوم/جامعة البصرة599ثانوية الحقيقة للبنينعلميكرار جاسب ناصر كطامي288221511052018

العلوم/جامعة البصرة596ثانوية الشهداء للبنينعلميعقيل كامل شنين زباله289221511057017

العلوم/جامعة البصرة586اعدادية الناصرية للبنينعلمينايف شعالن عبد فوزان290221511001255

العلوم/جامعة البصرة579ثانوية الفالح المختلطةعلميليث عبد الرزاق ناشع مهاوش291221511204023

العلوم/جامعة البصرة579اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلميكرار علي نعيم داخل292221511024018

العلوم/جامعة البصرة577اعدادية الغراف للبنينعلميسيف صبار ثامر علبجي293221511022095

العلوم/جامعة البصرة576اعدادية المرتضى  للبنينعلميمسافر حسن زغير كطان294221511019178

العلوم/جامعة البصرة571اعدادية العكيكة للبنينعلميموسى عامر موسى راضي295221511041171

العلوم/جامعة البصرة568اعدادية غرناطة للبنينعلميكرار كريم غضبان محيي296221511017100

العلوم/جامعة البصرة568اعدادية كربالء  للبنينعلميايوب غالب محسن سلطان297221511036050

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميازهار كامل هويدي محمد298221512155010

العلوم/جامعة البصرة567ثانوية النور للبناتعلميهاجر محمد علي حنين299221512156127

العلوم/جامعة البصرة566اعدادية الفيحاء للبناتعلميسماء عماد ماضي هادي300221512109052

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية النجاح للبنينعلميعلي جواد رحم عبدول301221511067061

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية أور للبناتعلميزهراء مخلف صوين سجيت302221512154046

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميصابرين شاكر صالل ياسر303221512153157

العلوم/جامعة البصرة563اعدادية المرتضى  للبنينعلميعباس سمير معيود حمزه304221511019103

العلوم/جامعة البصرة562ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلميحمزه زهير فيصل صالح305221511066007

العلوم/جامعة البصرة562اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد الكاظم عطشان عبد الحسين306221511002147
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العلوم/جامعة البصرة560ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميزينب حميد حامد صكر307221512118029

العلوم/جامعة البصرة560اعدادية الكرمة  للبنينعلميمحمود ضياء علي عيسى308221511039116

العلوم/جامعة البصرة560اعدادية الشرقية للبنينعلميحسن علي محمد ثامر309221511007038

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية النور االهلية  للبنينعلميعلي حازم محمد علي فليفل310221511089028

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية زنوبيا للبناتعلميضحى باسم جبر عويف311221512108022

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميحيدر اركان فالح فياض312221511053037

العلوم/جامعة البصرة559اعدادية الجمهورية للبنينعلميغازي كريم فرحان نجم313221511002168

العلوم/جامعة البصرة559اعدادية الشموخ للبناتعلميعال حسين علي عبيد314221512134046

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسلمان قاووش عبد علي عبد الرضا315221511035114

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية كربالء  للبنينعلميصفاء رعد قاسم فرعون316221511036129

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية االصالح للبنينعلمياحمد ربح ذياب فياض317221511015008

العلوم/جامعة البصرة557اعدادية المصطفى للبناتعلمياية فائق شخيمت مظلوم318221512105013

العلوم/جامعة البصرة557ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميحسن محمد يحيى حسن319221511093011

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميابتهال ريسان حمود عبد الزهره320221512155003

العلوم/جامعة البصرة554اعدادية الخنساء للبناتعلمينور فريد عبد الحسين حميدي321221512103180

العلوم/جامعة البصرة553االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد علي كاظم جوده322221511003286

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة618اعدادية الحدباء للبناتعلميساجدين سلمان هالل عيسى323221512162078

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة592اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي مايح فليح ضعيف324221511051061

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعباس كوتي خميس عاتي325221511030083

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة582ثانوية حيفا للبنينعلميعلي ظاهر علي نيشان326221511072010

القانون/جامعة البصرة593اعدادية الشباب للبنينعلميعيسى خضير حسين كاظم327221511033096

القانون/جامعة البصرة592اعدادية الحكيم للبنينعلميعلي عبد الحسين شاكر محمد328221511026051

القانون/جامعة البصرة586اعدادية الجزائر للبنينعلميحسن رحيم روضان كزبر329221511042012

القانون/جامعة البصرة595اعدادية غزة للبناتادبيرباب عبد الحميد عيسى جعفر330221522170017

القانون/جامعة البصرة557اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين جبار عبيد عبد الرضا331221521042018

القانون/جامعة البصرة551اعدادية الجواد للبنينادبيحسين كريم خلف عبيد332221521062032

القانون/جامعة البصرة549 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد حسن جبر علي333221521048001

القانون/جامعة البصرة529ثانوية القمرين المختلطةادبياحمد عبد الكاظم حبيب عويد334221521240001

القانون/جامعة البصرة528ثانوية الجهاد للبنينادبيازهر عبد الكاظم مالغي كاطع335221521078005

القانون/جامعة البصرة527ثانوية الجهاد للبنينادبيعلي عبد االمير جوده فلفل336221521078030

القانون/جامعة البصرة521اعدادية البطحاء للبنينادبيحسن جاسم محمد بلجي337221521006023

القانون/جامعة البصرة512اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد صدام حسين شذر338221521042022

القانون/جامعة البصرة509اعدادية المختار للبنينادبيحسن صادق كاظم لهمود339221521047039

القانون/جامعة البصرة508ثانوية الفالح المختلطةادبيغيث عبد الرزاق ناشع مهاوش340221521204037
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القانون/جامعة البصرة507اعدادية االطهار للبنينادبيمحمد هاشم خوان مكطوف341221521034049

القانون/جامعة البصرة504اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي كريم علكم كزار342221521090056

القانون/جامعة البصرة501اعدادية االطهار للبنينادبيعلي ناصر خليف عباس343221521034033

القانون/جامعة البصرة500ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيكرار جاسم محمد عوده344221521227030

القانون/جامعة البصرة500اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيصفاء سرحان ذياب عبد345221521300042

القانون/جامعة البصرة500اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد كاظم حمد فرحان346221521062117

القانون/جامعة البصرة500اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي جبار عجيل مشاري347221521004034

القانون/جامعة البصرة500ثانوية البحتري المختلطةادبيحسين عالء سرحان جياد348221521222010

القانون/جامعة البصرة499اعدادية بردى للبناتادبيشهد عبد الستار جبار احمد349221522163026

القانون/جامعة البصرة499ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبيحسن يحيى بدير كزار350221521208004

التمريض/جامعة البصرة662ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعلي حبيب ظاهر زناد351221511053065

التمريض/جامعة البصرة658اعدادية الفهود  للبنينعلميبهاء رياض عبيد بريسم352221511046026

التمريض/جامعة البصرة657اعدادية الخنساء للبناتعلميشفاء محمد عوده عبيد353221512103122

التمريض/جامعة البصرة653اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد صالح صالح احمد354221511002205

التمريض/جامعة البصرة652ثانوية الجهاد للبنينعلميحسين عباس خزعل عبد الحسن355221511078016

التمريض/جامعة البصرة648اعدادية قلعة سكر للبنينعلميصالح ستار ثامر داود356221511030073

التمريض/جامعة البصرة642ثانوية العرفان المختلطةعلميمنى منشد هالل هداك357221512201011

التمريض/جامعة البصرة622ثانوية العقيلة للبناتعلميزينب حميد ريسان مزبان358221512179015

التمريض/جامعة البصرة620اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان عبد الرضا كاطع عليوي359221512164012

التمريض/جامعة البصرة617اعدادية الفاضالت للبناتعلميرسل كريم رهيف معدي360221512165035

التمريض/جامعة البصرة616اعدادية قلعة سكر للبناتعلميمسار مخيلف ربح خميط361221512171102

التمريض/جامعة البصرة616اعدادية الفاضالت للبناتعلميايات محمد مطشر جواد362221512165015

التمريض/جامعة البصرة614اعدادية تونس للبناتعلميدعاء نمر معتوك شويط363221512106031

التمريض/جامعة البصرة612اعدادية قلعة سكر للبناتعلميامال طالب عبد الرضا ساجت364221512171014

التمريض/جامعة البصرة611ثانوية النرجس اللبناتعلميزهراء مهدي كريم بجاي365221512182014

التمريض/جامعة البصرة611اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميزمن وائل فيصل طارش366221512136020

التمريض/جامعة البصرة611اعدادية الشموخ للبناتعلميرويده رحيم قاسم حمد367221512134027

التمريض/جامعة البصرة608اعدادية أور للبناتعلمينور الهدى حسين جالب حمد368221512154104

التمريض/جامعة البصرة608اعدادية الفرات للبناتعلميزهراء ريسان صالح عكاب369221512101038

التمريض/جامعة البصرة607اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزبيده جواد كاظم موشي370221512153088

التمريض/جامعة البصرة606اعدادية أور للبناتعلميرواء فالح كاظم ايدام371221512154035

التمريض/جامعة البصرة604ثانوية الكسائي المختلطةعلمياثمار لطيف كاظم عبد الحسين372221512244001

التمريض/جامعة البصرة603اعدادية الحدباء للبناتعلميخيال خلف محمد حسين373221512162040

التمريض/جامعة البصرة603اعدادية غزة للبناتعلميانعام فضيل حسين عفدول374221512170009
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التمريض/جامعة البصرة601اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء حسن حيال عبد375221512165022

التمريض/جامعة البصرة601اعدادية الحدباء للبناتعلميروان عبد هللا طاهر حسين376221512162059

التمريض/جامعة البصرة601ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميمنى برزان خلف حسن377221512140025

التمريض/جامعة البصرة601اعدادية الوفاء للبناتعلميهبه عادل مصطاح صكبان378221512172094

التمريض/جامعة البصرة600اعدادية النصر للبناتعلميرويده صبار عفات عبيد379221512167020

التمريض/جامعة البصرة599اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميذكرى عادل خليل علوان380221512188015

التمريض/جامعة البصرة599اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميبنين فيصل جهاد مهلهل381221512153035

التمريض/جامعة البصرة597اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوسن ستار جبار خضير382221512153259

التمريض/جامعة البصرة597اعدادية الشموخ للبناتعلميثناء يحيى عباس هاني383221512134014

التمريض/جامعة البصرة596اعدادية السوق للبناتعلميزينب طالب عزيز جابر384221512100071

التمريض/جامعة البصرة596ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزهراء عوده ساجت موحان385221512125052

التمريض/جامعة البصرة596ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميأبرار سامي كاظم علي386221512178001

التمريض/جامعة البصرة595ثانوية الفجر للبناتعلميايناس سلمان ساجت غويلي387221512132007

التمريض/جامعة البصرة595اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميحوراء كامل خضير شده388221512188007

التمريض/جامعة البصرة595ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميايات عبد االله يونس كريم389221512178005

التمريض/جامعة البصرة594اعدادية النيل للبناتعلميابتسام تركي غياض جوده390221512169007

التمريض/جامعة البصرة594ثانوية النور للبناتعلميمالذ لفتة نعمة عبد علي391221512156110

التمريض/جامعة البصرة594ثانوية الفاطميات للبناتعلميمروه عبد الحميد جبر جنيان392221512126044

التمريض/جامعة البصرة593ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميساره حسين دمن راضي393221512117026

التمريض/جامعة البصرة593اعدادية السوق للبناتعلميلبنان راجي خلف علي394221512100123

التمريض/جامعة البصرة591.9ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميالهام احمد نجم عباس395221512159001

التمريض/جامعة البصرة591ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميسجى غالب غوي شتيت396221512141079

التمريض/جامعة البصرة590ثانوية الهدى للبناتعلميسكينة حبيب كاظم مهدي397221512146048

التمريض/جامعة البصرة590اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء محبس مثقال نصار398221512158045

التمريض/جامعة البصرة589ثانوية النرجس اللبناتعلميحنين رزاق زغير جبل399221512182007

التمريض/جامعة البصرة588ثانوية شبعاد للبناتعلميزينب علي عبد الحسين يوسف400221512194021

التمريض/جامعة البصرة588اعدادية الفيحاء للبناتعلميزهراء رحيم كاظم طاهر401221512109035

الطب/جامعة الموصل680اعدادية النصر للبناتعلمياكرام فرج اسماعيل علي402221512167004

الصيدلة/جامعة الموصل670اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد شاكر جاسم علوان403221511002203

الصيدلة/جامعة الموصل667.4ثانوية الكرار للمتميزينعلمييوسف جيجان عبد الساده عبيد404221511080039

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الشطرة للبناتعلميسرى ناظم محمد علي فليفل405221512161059

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميمنتظر كريم حلو محمد406221511058020

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية االبرار للبنينعلميسجاد علي عبد الحسين بازل407221511091052

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية العكيكة للبنينعلمياركان صادق موسى عجيل408221511041020
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الهندسة/جامعة الموصل603اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد ساجد لهمود فزع409221511031008

الهندسة/جامعة الموصل603اعدادية كربالء  للبنينعلميحيدر حامد عبد الرضا حسين410221511036096

الهندسة/جامعة الموصل603اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميعلي هادي عبد ساجت411221511005066

الهندسة/جامعة الموصل602اعدادية الكرمة  للبنينعلميأمير يعقوب كاظم عليوي412221511039002

الهندسة/جامعة الموصل602اعدادية القيثارة للبنينعلميسيف علي حسين طعيمه413221511051040

الهندسة/جامعة الموصل602ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميعزيز كاطع هالل بندر414221511076011

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية الميثاق للبنينعلميسالم حميد علي عبد الحسين415221511064014

الهندسة/جامعة الموصل599اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميماهر سعيد عمران طمعه416221511035202

الهندسة/جامعة الموصل599اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين سالم مليح علي417221511036078

الهندسة/جامعة الموصل599اعدادية اليرموك للبنينعلميعبد الغني احميد عناد ناهي418221511004046

الهندسة/جامعة الموصل599اعدادية الجمهورية للبنينعلميمهدي كريم ابخيش اشغيد419221511002237

الهندسة/جامعة الموصل598اعدادية الكرامة للبناتعلميحوراء صادق يوسف محمد420221512151022

الهندسة/جامعة الموصل597اعدادية الشرقية للبنينعلميليث حيدر دنان علي421221511007138

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية الجزائر للبنينعلميعبد الرحمن سعد مصاول ضيدان422221511042025

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية السالم للبنينعلميعبد هللا عامر متعب ياسر423221511013093

الهندسة/جامعة الموصل594اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميمسلم حميد عبد الخضر عبد424221511082081

الهندسة/جامعة الموصل593اعدادية الدواية للبنينعلميمحمد حمود جايد ملوح425221511023118

الهندسة/جامعة الموصل593اعدادية العكيكة للبنينعلمياحمد محسن عايد شمخي426221511041017

الهندسة/جامعة الموصل593االعدادية المركزية للبنينعلميفهد محمد جاسم زوري427221511003240

الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية الشباب للبنينعلميعلي حسين هادي يوسف428221511033079

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية الخوارزمي للبنينعلميعالء حسين ياسين ناهي429221511009049

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية الدواية للبنينعلميحمزة حسن كاظم طوكان430221511023047

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية الفهود  للبنينعلميعلي عبد ريكان مزعل431221511046076

الهندسة/جامعة الموصل587اعدادية المرتضى  للبنينعلميحيدر هليل رسن جوده432221511019072

الهندسة/جامعة الموصل586اعدادية االطهار للبنينعلميسجاد جبار عبد الحسين صالح433221511034048

الهندسة/جامعة الموصل583اعدادية االطهار للبنينعلميامين عباس عبد المجيد كاطع434221511034012

الهندسة/جامعة الموصل575اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر علي حاتم موسى435221511035087

العلوم/جامعة الموصل542اعدادية الشرقية للبنينعلمياحمد حيدر جليل جعيالن436221511007005

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية الغراف للبنينعلميجعفر حسن جبر محيسن437221511022033

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية االخاء للبنينعلميليث شامل غني فاضل438221511037096

العلوم/جامعة الموصل541ثانوية الحقيقة للبنينعلمياحالم جميل علي حسن439221512052001

العلوم/جامعة الموصل540اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمحمد ستار نعيمه جوده440221511021212

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية الجزائر للبنينعلميمصطفى راضي عباس عبد السادة441221511042052

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمادلين احمد محيسن خليف442221512153197

236 من 13صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة الموصل539ثانوية علي المرتضى للبنينعلمياحمد مسلم شطب علي443221511038003

العلوم/جامعة الموصل538اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد علي حسين ناصر444221511028161

العلوم/جامعة الموصل538اعدادية الرفاعي للبناتعلميصابرين ثجيل شلبه راضي445221512168043

العلوم/جامعة الموصل538ثانوية الفجر للبناتعلميعلياء ريسان مسير صالح446221512132028

العلوم/جامعة الموصل538اعدادية ام البنين للبناتعلميالهام حيدر فؤاد محمد447221512152008

العلوم/جامعة الموصل538ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه رياض انتيش عليوي448221512155125

العلوم/جامعة الموصل537ثانوية هاجر للبناتعلميحنين جبار حسين محمد449221512120015

العلوم/جامعة الموصل537اعدادية الكرمة  للبنينعلميمحمد تقي قصي اعبيد مليح450221511039107

العلوم/جامعة الموصل537ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميارام حيدر محمد فليح451221512142005

العلوم/جامعة الموصل537ثانوية المسار المختلطةعلميميثم عارف مطشر عجيمي452221511203038

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية السوق للبناتعلميسجى داخل شاكر كريم453221512100085

العلوم/جامعة الموصل535اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسين هادي مكطوف عليوي454221511035078

العلوم/جامعة الموصل535اعدادية الناصرية للبنينعلميسجاد سعد صبر عبد هللا455221511001098

العلوم/جامعة الموصل535اعدادية الوركاء للبناتعلميفاطمة حميد كفيل نغيمش456221512157051

العلوم/جامعة الموصل535ثانوية الهدى للبناتعلمياندلس محيي خيون محسن457221512146006

العلوم/جامعة الموصل535اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعلي ضياء عبد الرزاق طالب458221511068056

العلوم/جامعة الموصل534ثانوية التضامن للبنينعلميسالم مجيد بعنون كاصد459221511016025

العلوم/جامعة الموصل534اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي سالم بري حسن460221511036178

العلوم/جامعة الموصل533اعدادية الجمهورية للبنينعلميعبد السالم ثامر جلود كزار461221511002118

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية الهدى للبناتعلمياالء رشيد ناصر عواد462221512146003

العلوم/جامعة الموصل533اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد حسين محمد مسعد463221511035007

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلمياحمد ستار جبار موات464221511005009

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي كريم حنين دايخ465221511036195

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية الحدباء للبناتعلميدالل فليح حسن عبد الخضر466221512162048

العلوم/جامعة الموصل532اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميرباب حسين بدر علي467221512188016

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية التحرير اللبناتعلميندى نزال خضر عيسى468221512183050

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب قاسم ساجت حسن469221512155065

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية الفضائل للبناتعلميالرا ايوب محمد غازي470221512104039

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلمياحمد فاضل عبد جياد471221511021021

العلوم/جامعة الموصل531ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميوليد خالد عبد عجيل472221511077061

العلوم/جامعة الموصل531ثانوية الكسائي المختلطةعلميعبد العزيز عبيد شاهين منخي473221511244017

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسين علي حسين شناوه474221511035075

العلوم/جامعة الموصل530ثانوية ابي تراب للبنينعلميعالء فزع امطير اعبيد475221511081057

العلوم/جامعة الموصل530االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد الرسول غانم فزيع476221511003020
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العلوم/جامعة الموصل530اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم كامل درويش عرمان477221512164072

العلوم/جامعة الموصل529اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء قاسم حنيش مريهج478221512105046

العلوم/جامعة الموصل529ثانوية التضامن للبنينعلميعبد الكاظم علي حسين طاهر479221511016027

العلوم/جامعة الموصل529اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميمسلم ثجيل جابر كاظم480221511082079

العلوم/جامعة الموصل529ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميزينب ناظم محسن منخي481221512173011

العلوم/جامعة الموصل529اعدادية الغراف للبنينعلميسجاد خزعل عكيلي فجار482221511022086

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية الناصرية للبنينعلميعالء عزيز يالي محمد483221511001139

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية الجزائر للبنينعلميموسى شهيد جاسم ماهود484221511042056

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمنتظر رحمن عبود مطر485221511010167

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميلؤي خالد صنير فرهود486221511035198

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء منسي غالي حسين487221512153109

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميصفاء خضير عباس حسين488221512153160

العلوم/جامعة الموصل526ثانوية الفرزدق المختلطةعلمياحمد عناد عرنوص حسوني489221511219002

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية بردى للبناتعلميزهراء صبار عويد جبير490221512163042

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية السوق للبناتعلمياسراء حيدر محمود سالم491221512100013

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الخوارزمي للبنينعلميذو الفقار عايد خلف عبد492221511009025

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الحمار للبنينعلميحسن رحيم حميد وداعه493221511044006

العلوم/جامعة الموصل525للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميكاظم علي كاظم عجه494221511079038

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الزهراء للبناتعلميعذراء علي حسين عداد495221512164059

العلوم/جامعة الموصل525ثانوية الشمم للبناتعلميفاطمه علي صوير زويد496221512198013

العلوم/جامعة الموصل525ثانوية الشمم للبناتعلميافراح جواد كاظم عويد497221512198001

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الفضائل للبناتعلميانيسه وحيد علوان صياح498221512104004

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الفرات للبناتعلميزينب حسين علي ثجيل499221512101047

العلوم/جامعة الموصل525ثانوية الصمود للبنينعلميمحمد قاسم صبيح سعيد500221511008056

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية النجاح للبنينعلميصفاء علي ياسر حسين501221511067040

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي كاظم شعيوط مطرود502221511007120

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميحسن علي عبد الجبار حمودي503221511077014

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية غرناطة للبنينعلميرحيم زامل جادر زنيد504221511017050

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية الشمس األهلية للبنينعلميعلي شمال شريف زوير505221511074015

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية االصالح للبنينعلميفرقد اسعد محمد شبيب506221511015091

العلوم/جامعة الموصل523ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميضياء محروس رهيف كاظم507221511076010

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية البصرتين  للبنينعلميعلي سنيد رزوكي حذيه508221511029100

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية السوق للبناتعلميحنين حسين عطيه مزعل509221512100031

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين عدنان مطشر عنيد510221511001066
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العلوم/جامعة الموصل523اعدادية الحدباء للبناتعلميرونق محسن كاظم ابو زده511221512162061

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي حسين ياسر خزن512221511051053

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية تونس للبناتعلميوسن قاسم محمد شهد513221512106071

العلوم/جامعة الموصل517ثانوية الفرزدق المختلطةعلميحسام لفته علي سلمان514221511219005

العلوم/جامعة الموصل514اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميسجاد محمد جاسم محسن515221511020065

العلوم/جامعة الموصل505اعدادية ام البنين للبناتعلميطيبة هيثم حسن علي516221512152050

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحيدر محمد عطية اعوج517221511021086

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584اعدادية الرفاعي  للبنينعلميصادق جميل مجيد حمود518221511028079

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميعلي صباح غالي لفته519221511014037

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582اعدادية كربالء  للبنينعلميمرتضى محمد رشاش خيون520221511036240

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميجعفر محسن علي عبد هللا521221511202004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581اعدادية الشطرة للبنينعلميمنتظر صالح مطرود مزعل522221511018146

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580اعدادية الجمهورية للبنينعلميسالم كاظم ثجيل عطيه523221511002097

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579اعدادية الشباب للبنينعلميمحمد منخي جبار مصحب524221511033117

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي سالم موسى شباح525221511019126

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577اعدادية الشباب للبنينعلميخضر حيدر جدوع عالوي526221511033047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية الناصرية للبنينعلميطالب محمد ناصر حسين527221511001116

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573اعدادية النصر للبنينعلميمحمد عبد الرسول صالل ساجت528221511027160

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573اعدادية الخوارزمي للبنينعلميحمزه رحمن نعمه عاجل529221511009022

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573اعدادية السالم للبنينعلميمحمد رزاق وداعه ساجت530221511013154

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572اعدادية الدواية للبنينعلميمالك رحيم كهو دحام531221511023113

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571اعدادية االطهار للبنينعلميوليد خالد شريف شفي532221511034118

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد خضير محمد مزيعل533221511035212

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570ثانوية العرفان المختلطةعلميعلي جاسم عباس سوادي534221511201017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568ثانوية الشمس األهلية للبنينعلميعلي مخلد ضياء باشا535221511074016

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568اعدادية السالم للبنينعلميعلي برزان فرحان صباح536221511013101

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566اعدادية السالم للبنينعلميمحمود ناصر حسين فهد537221511013162

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564اعدادية السالم للبنينعلميعلي طالب جاسم محمد538221511013116

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564ثانوية الميثاق للبنينعلميمرتضى ساجت غالي ناصر539221511064024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميظافر حسب ياسر صالح540221511020083

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد نعيم وحيد عبد541221511010010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561االعدادية المركزية للبنينعلميعلي صاحب عمران موسى542221511003207

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي كمال مهدي ماجد543221511007173

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل553اعدادية السوق للبناتعلميسرى تدمر مهدي محيسن544221512100092

236 من 16صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء ثجيل خلف شبوط545221512110013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549ثانوية الطيبات اللبناتعلميرسل رحيم عبد حميدي546221512189013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549ثانوية بضعة الرسول للبناتعلمينسرين ريسان جبر لفتة547221512129046

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546اعدادية السالم للبنينعلميعلي جعفر عبد جادر548221511013103

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545اعدادية المصطفى للبناتعلميشجن ساهر ضايف سلطان549221512105070

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544اعدادية الخنساء للبناتعلميهبه رسول محمد عجرم550221512103190

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543ثانوية العرفان المختلطةعلميعذراء عامر عباس سوادي551221512201010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمحمد خالد شاكر علي552221511020138

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508ثانوية ابن الهيثم المختلطةعلميسعد عدنان فيصل رضيو553221511209008

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508الخارجياتعلميمنار جبار حسب مطلك554221512401010

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميهاني علي طالب عبد الرزاق555221511035266

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية الجهاد للبنينعلميعباس زبون حمد هللا خيار556221511078025

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعلي محمد غركان جابر557221511020116

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمرتضى عيسى طالب محمد558221511021194

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية الصمود للبنينعلمياحمد قاسم صبيح سعيد559221511008004

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الخنساء للبناتعلميعبير حمد جاسم عوده560221512103130

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية السوق للبناتعلميايمان هاشم حسون لهماد561221512100021

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية الكسائي المختلطةعلمياحمد فاضل نعمه عباس562221511244004

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية النجاح للبنينعلميعلي عواد زمزوم عبد هللا563221511067067

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية الحدباء للبناتعلميوفاء جميل وارد ذباح564221512162157

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميعذراء امازي غالي شالكه565221512141100

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية رملة للبناتعلميزينب جبار كريم دنبوس566221512115036

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية المصطفى للبناتعلميهدى ناصر عبد الحسين شنيار567221512105108

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمجتبى محمد صخي جوده568221511030123

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية الحكيم للبنينعلميحيدر قائد سالم صكبان569221511026031

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية البطحاء للبناتعلميسناء جخيري جوين عبد570221512160030

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية الميثاق للبنينعلميزهراء عبد علي عامر سعيد571221512064006

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية قلعة سكر للبناتعلميبنين عطيه خلف جبر572221512171023

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميحسين ليث حميد عبد األمير573221511306020

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية االطهار للبنينعلمياحمد حسن مرد عيسى574221511034003

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمييحيى عودة شدود عاصي575221511010180

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية الفرات للبناتعلمياالء كمال كامل عاجل576221512101012

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية الوحدة للبناتعلميرخاء شاكر محمد ياسين577221512150026

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية البدر المختلطةعلميحيدر عبد هللا صيوان حنظل578221511216006
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علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية السوق للبناتعلميمسار ناظم كريم عبيد579221512100130

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميأحمد ستار جبار حنون580221511005002

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء سامي زغير خريبط581221512158040

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميعمر علي صبار جاسم582221511310070

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية هاجر للبناتعلمينور جواد كاظم غافل583221512120070

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502ثانوية الهدى للبناتعلميامنه نعيم حمود حسين584221512146005

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الحدباء للبناتعلميساره جمعه ياسر مشخول585221512162079

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء بشير جبر حمدان586221512172038

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية االخاء للبنينعلمياحمد جبار شايع عجيل587221511037001

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية الناصرية للبنينعلميماهر سعد خضر راضي588221511001195

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية الفيحاء للبناتعلميهدى عباس محمد زاجي589221512109080

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501ثانوية المؤمنات للبناتعلميحوراء علي حسين عريبد590221512138018

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسن باسم جوده جالب591221511019036

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500اعدادية الغراف للبنينعلمياركان حسن فهد صالح592221511022018

الحقوق/جامعة الموصل461اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين علي حسين فليح593221521042019

العلوم السياسية/جامعة الموصل443ثانوية االزدهار المختلطةادبيحسن علي اكبر اسماعيل مصطفى594221521206003

العلوم السياسية/جامعة الموصل431اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد هللا مسلم رحيم محمد595221521042026

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664اعدادية الحكيم للبنينعلميرهيب مهدي فرج جايد596221511026032

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل660اعدادية الفهود  للبنينعلميتوحيد محمد فاضل جباره597221511046027

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659اعدادية االطهار للبنينعلميعلي ساجت اعبيد وداي598221511034081

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميزينة محمد جواد كاظم عويد599221512112022

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656اعدادية الشموخ للبناتعلميفاطمه الزهراء احمد محمد بسيم بكر600221512134049

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653ثانوية الرويمي المختلطةعلميعلي كريم ثامر ناصر601221511243009

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمؤمن سعيد محسن ناصر602221511010124

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651اعدادية االبرار للبنينعلميحسين رميض هاشم شهيب603221511091031

العلوم االسالمية/جامعة الموصل435ثانوية الحكمة المختلطةادبياحمد كريم نعيمه ياسين604221521218002

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميكوثر جواد كاظم كدر605221512129040

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمياسعد عبد فاضل حمود606221511053018

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية االصالح للبنينعلميسيف خير هللا سعدون شويعي607221511015061

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد حمود حسين جوعان608221511028151

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658ثانوية المثنى للبنينعلميمصطفى خضير باقر جابر609221511032082

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين عويد سنام حمود610221511002061

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي حسين جواد كاظم611221511036166

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية643ثانوية الوثبة للبنينعلمياحمد صادق خشان علي612221511056003
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هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية641ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتعلميزينب رشيد علي عبود613221512174016

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد رائد جاسم علوان614221511031140

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعادل خلف عودة معلة615221511010075

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميايات عبود ثجيل فرحان616221512118009

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641.7ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميفاطمه كامل كمر سلمان617221512159020

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الغراف للبنينعلميناصر خلف عزيز خشن618221511022243

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمحمد جواد مجبل عكلة619221511021175

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الناصرية للبنينعلميعز الدين حسن علي موسى620221511001135

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629االعدادية المركزية للبنينعلميرامي سليم عبد علوان621221511003127

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الحدباء للبناتعلميسهى سامي مجيد هاشم622221512162095

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميسؤدد ستار نعيم نمر623221511093022

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد مجيد محي مليوخ624221511003291

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626ثانوية الطيبات اللبناتعلميزهراء هادي خضير حسين625221512189016

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الشطرة للبناتعلميانوار عيسى حداوي سدخان626221512161012

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمنتظر محمد مكطوف عبد هللا627221511077054

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميعلي جودت كاظم طعيمة628221511093029

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميدعاء هلبوت ضيول منثر629221512118019

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميريام حسين علي حسين630221512118025

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميتقى محمد ناجي ناصر631221512118012

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد ندام عبيد عطيب632221511003035

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميزيزفون حازم طعمه محمد633221512143013

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية670اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي عمار موسى ضاحي634221511051059

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية667اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميوسام سالم زغير جار هللا635221511202028

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية662اعدادية بردى للبناتعلميزهراء قاسم رزاق خلف636221512163046

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية649ثانوية النور االهلية للبناتعلميهبه سالم حسين عنتيك637221512181039

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية الفردوس للبناتعلميزينه أحمد خلف حسين638221512102043

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية االبرار للبنينعلميمصطفى سعدي خيون عباس639221511091112

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الفجر  للبنينعلميرحم عواد رحم جوده640221511031061

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميزينب خضير ياسر علي641221512135031

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية657ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميحوراء سليم عواد عامر642221512141044

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد علي عطية خلف643221511002023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية645اعدادية الجمهورية للبنينعلميسجاد علي راشد محمد644221511002094

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميعلي عاصف جويد ناهي645221511084021

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد مالك عليوي فرج646221511031153
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية635االعدادية المركزية للبنينعلمياكرم عصام رجب حسين647221511003046

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمد علي زبيد سيسون648221511001211

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسين ناصر عبد الواحد حسين649221511019058

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620االعدادية المركزية للبنينعلميحسين محمد عدوان عبود650221511003102

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميرسل حبيب عبد الحسين محمد651221512135024

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميزينب أمير صالح مهدي652221512112018

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميحسام وحيد مكطوف لكن653221511053024

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614االعدادية المركزية للبنينعلميسوران سلمان نعيم مهدي654221511003151

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية614ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميمريم حسن محمد جازع655221512139083

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية608للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميمحمد اسماعيل نعيمه عبود656221511079044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية590اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعباس عبيد سلمان شوكان657221511030082

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحسام عبد السالم ناجي عبد علي658221511030042

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية669اعدادية الوفاء للبناتعلميتبارك سامي طالب كاظم659221512172017

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية668ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميعلي هشام ناصر مطشر660221511040028

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية الحدباء للبناتعلمينجاة بندر علي عطيه661221512162133

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية626اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعباس جواد كاظم كايم662221511030079

الطب/جامعة الكوفة706ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميمروى صالح جاسم مشاي663221512142043

الطب/جامعة الكوفة704اعدادية الخنساء للبناتعلميمنار حيدر جاسم محمد664221512103157

الطب/جامعة الكوفة703ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميثناء عبد العظيم جبر عبد الحسين665221512141036

الطب/جامعة الكوفة703ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميحور العين هادي سلمان نغيمش666221512141042

الطب/جامعة الكوفة700اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء صادق عبد صالح667221512103011

الطب/جامعة الكوفة698اعدادية بردى للبناتعلميعذراء حسين علي طريف668221512163068

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميرسل مالك كريم هادي669221512135026

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميآالء رسول ثجيل عواد670221512141002

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية هاجر للبناتعلمياطياف كاظم داخل ناهي671221512120006

الطب/جامعة الكوفة694ثانوية الرازي االهلية للبنينعلمييزن عقيل كريم يعكوب672221511093054

الطب/جامعة الكوفة693اعدادية الخنساء للبناتعلميمهاد علي شاكر خليل673221512103162

طب االسنان/جامعة الكوفة691اعدادية المرتضى  للبنينعلمياسالم محمد عطيه منصور674221511019021

طب االسنان/جامعة الكوفة684اعدادية الرفاعي للبناتعلمينور الهدى خير هللا ساجت خضر675221512168057

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية الدواية للبنينعلميميثم موسى عجيل عبيد676221511023131

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميبتول عباس طارق خضير677221512141028

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية النور للبناتعلميزهراء جواد كاظم فرج678221512156048

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية هاجر للبناتعلميغدير محمد عطيه منصور679221512120048

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية السوق للبناتعلميحنين عبد االمير مكي حبيب680221512100034
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طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم وجيه حسين علي681221512103156

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الجمهورية للبنينعلميمنتظر كامل عقاب جعفر682221511002235

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي سعيد محمد عبد هللا683221511019129

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الخنساء للبناتعلمينبأ خليل حسن مجيد684221512103166

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد جبار صالح مهدي685221511035207

طب االسنان/جامعة الكوفة681اعدادية الناصرية للبنينعلميعباس بغيد عبد الحسين جامل686221511001118

طب االسنان/جامعة الكوفة681اعدادية االطهار للبنينعلميعبد هللا محسن خضير صالح687221511034069

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميبتول جعفر جبار خوين688221512143007

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميرحمة عواد كاظم حمود689221512113018

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميزينب عباس محمد جاسم690221512139050

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية الفاضالت للبناتعلميضحى علي كصاب حسن691221512165073

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية الشطرة للبناتعلميهديل طالب حسين سفاح692221512161104

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميابا ذر يعرب عبد الرزاق ناصر693221511065001

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميمحمد علي عبد الجواد شريده694221511084026

الصيدلة/جامعة الكوفة705ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميحوراء حسن طعمه حمزه695221512141043

الصيدلة/جامعة الكوفة681اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسين حيدر عبد الرضا أعوج696221511019044

الصيدلة/جامعة الكوفة681اعدادية االبرار للبنينعلمياحمد وجدي عبد العزيز عبد الرزاق697221511091013

الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزينب محمد ناصر حسين698221512141071

الصيدلة/جامعة الكوفة678اعدادية غزة للبناتعلميتبارك خليل اسماعيل محسن699221512170017

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلمياحمد عبد الرسول حسون هليل700221511040002

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الفهود  للبنينعلميادريس عبد الحسن راضي ضميد701221511046013

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميآيات محسن زاير علي702221512175005

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميايمان عبد الرزاق اسماعيل سهر703221512141026

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية كربالء  للبنينعلميعمار رشيد عبد هللا حميد704221511036202

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمينور زهير ريسان دوحي705221512185102

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية الكرار للمتميزينعلميحسين عالوي عبيد جويد706221511080015

الهندسة/جامعة الكوفة660اعدادية االصالح للبنينعلمينجاح لؤي جواد خلف707221511015135

الهندسة/جامعة الكوفة658ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميحيدر علي منجل صوينت708221511014014

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية التضامن للبنينعلميجاسم محمد دهيم جاسم709221511016016

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية الجمهورية للبنينعلميسجاد احمد والي جبر710221511002091

الهندسة/جامعة الكوفة650.9ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميسراج هاشم عزيز عسكر711221512159016

الهندسة/جامعة الكوفة649اعدادية الشطرة للبنينعلميصادق شوقي جعفر حسين712221511018077

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية هاجر للبناتعلميزهراء صادق نعمه جبر713221512120030

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية المرتضى  للبنينعلميمحمد والي شيال كاشي714221511019175
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الهندسة/جامعة الكوفة646ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميزهراء رزاق حسن حميد715221512175041

الهندسة/جامعة الكوفة645االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد مهدي علي محسن شهد716221511003295

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية البطحاء للبناتعلميهدى حميد مكوار هداد717221512160049

الهندسة/جامعة الكوفة645للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميحوراء محمد عليوي عباس718221512112013

الهندسة/جامعة الكوفة643اعدادية الخنساء للبناتعلميتقوى علي موسى حسين719221512103035

الهندسة/جامعة الكوفة643للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميهدى كريم حسناوي ساهي720221512112042

الهندسة/جامعة الكوفة643االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد احمد عبد عجرش721221511003260

الهندسة/جامعة الكوفة643اعدادية الوحدة للبناتعلميزينب راضي ثامر عبيد722221512150042

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية المرتضى  للبنينعلمياحمد مرتضى عبد الحسين محمد723221511019016

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميغسق هيثم عباس سالم724221512139072

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمنار جميل يعكوب الزم725221512117035

الهندسة/جامعة الكوفة641ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميحنين كريم جريد عبد الحسن726221512129011

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسجاد كاظم طعمه حمادي727221511035112

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء عوده ناصر شبيب728221512102020

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية قلعة سكر للبناتعلميساره كامل سلمان حمود729221512171060

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميزهراء ثامر جواد كاظم730221512113021

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميرغد رحيم عجمي حسين731221512175029

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية النور للبناتعلميايه حيدر فاضل عباس732221512156020

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية الغد األهلية للبناتعلميسجى حيدر حسين خضير733221512148003

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميلبنى صالح موحان بصراوي734221512139081

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميفاطمه عبد الرحمن عطيه سلطان735221512153188

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية الفالح المختلطةعلميفاتن عبد الحسن طعيمه ضاحي736221512204008

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحوراء نعيم عبيد عليوي737221512153059

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية الناصرية للبنينعلميعبد الهادي ناصر عطشان صايل738221511001134

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية الشطرة للبناتعلميحنين كاظم موسى عيسى739221512161026

الهندسة/جامعة الكوفة636اعدادية قلعة سكر للبنينعلميرضوان حامد كاظم مرهج740221511030057

العلوم/جامعة الكوفة621اعدادية االطهار للبنينعلميحيدر رحيم ظاهر عوازه741221511034037

العلوم/جامعة الكوفة612اعدادية النصر للبنينعلميمحمد وليد عطوان حياوي742221511027164

العلوم/جامعة الكوفة603ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميحسن عبد علي وحيد جبر743221511077013

العلوم/جامعة الكوفة597ثانوية كاظم الغيظ المختلطةعلميزين العابدين علي جاسم كاغد744221511230007

العلوم/جامعة الكوفة597ثانوية كاظم الغيظ المختلطةعلميقاسم حنون جاسم عربيد745221511230010

العلوم/جامعة الكوفة591ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةعلميماهر رشيد عطاف سنيو746221511246017

العلوم/جامعة الكوفة589اعدادية االصالح للبنينعلميعلي عباس شندوخ مطر747221511015081

العلوم/جامعة الكوفة587اعدادية كربالء  للبنينعلميعادل رزاق هادي سباهي748221511036140
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العلوم/جامعة الكوفة587ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلميمروان محمد لفته رجه749221511066026

العلوم/جامعة الكوفة587االعدادية المركزية للبنينعلميوليد خالد عزران نجم750221511003349

العلوم/جامعة الكوفة587اعدادية النصر للبناتعلميخوله عقيل فالح فشاخ751221512167015

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسجاد غانم محمد علي752221511035111

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية البصرتين  للبنينعلميعقيل جياد محمد عوده753221511029091

العلوم/جامعة الكوفة579ثانوية المثنى للبنينعلميحميد عبد هللا شناوه محمد754221511032025

العلوم/جامعة الكوفة579اعدادية االصالح للبنينعلميكاظم ذياب كاظم عبد هللا755221511015097

العلوم/جامعة الكوفة579اعدادية العالمة االميني للبنينعلميسالم قاسم حمد شرات756221511054023

العلوم/جامعة الكوفة577اعدادية قلعة سكر للبنينعلميخالد مرزوق عبادي بلهود757221511030054

العلوم/جامعة الكوفة575اعدادية الغراف للبنينعلميحسين علي رحيمه محسن758221511022056

العلوم/جامعة الكوفة575ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميمصطفى جليل محيسن علي759221511065019

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية االطهار للبنينعلميعلي ورد عبد خاجي760221511034088

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية الطموح المختلطةعلميعماد جليل شاكر جالب761221511236056

العلوم/جامعة الكوفة572اعدادية االصالح للبنينعلميعبد االمير جباري محمد وزار762221511015070

العلوم/جامعة الكوفة572االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد محسن يونس جبر763221511003293

العلوم/جامعة الكوفة571اعدادية غرناطة للبنينعلميامين عبد الهادي حنون عاكول764221511017019

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية الفردوس للبناتعلميسجى ذياب حسون جنيح765221512102046

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي رسول جاسم مجيد766221511036176

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية أور للبناتعلميورود ربيع محمد حسن جواد767221512154118

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمود حبيب شناع صنكور768221511001220

العلوم/جامعة الكوفة569اعدادية االخاء للبنينعلميمحمد غني كامل حفاتي769221511037101

العلوم/جامعة الكوفة569اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمحمد عنيسي جودة فلك770221511020142

العلوم/جامعة الكوفة568ثانوية الفالح المختلطةعلميآمنه سمير عبيد ابراهيم771221512204001

العلوم/جامعة الكوفة568ثانوية الفالح المختلطةعلميعمار عبيد شمخي جبر772221511204021

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلمياحمد حسن محسن علي773221511300003

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية العكيكة للبنينعلمياحمد كاصد عوض جاسم774221511041016

العلوم/جامعة الكوفة567ثانوية الحقيقة للبنينعلميشياع مهدي وثيج شايع775221511052011

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحسين نزار حسن حمود776221511030050

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية النصر للبناتعلمييسرى نعيم صيوان جويد777221512167066

العلوم/جامعة الكوفة566اعدادية االخاء للبنينعلميعلي سلمان سعدون فرعون778221511037076

العلوم/جامعة الكوفة565اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحسن مالح محسن بريع779221511028040

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية االصالح للبنينعلميمحمد عبد حسين مزبان780221511015116

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية الفرات للبناتعلميهبة خضر علوان عبيد781221512101091

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمشعل ضاحي عطية عكلة782221511010156
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العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية الكرامة للبناتعلمينور عبد الشهيد صاحب عبد علي783221512151062

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية الجمهورية للبنينعلميروضان عالوي محسن عراك784221511002084

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمهند جاسم ياسر روضان785221511035257

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية بردى للبناتعلميتاج الدين علي ضيول حايف786221512163011

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية كربالء  للبنينعلميامجد عبد االمام بطي مهدي787221511036035

العلوم/جامعة الكوفة562ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميحمزة ناظم خميس عباس788221511063015

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية االصالح للبنينعلميضياء نجيب حسين مزبان789221511015066

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد طالب راشد عالوي790221511010135

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية الغراف للبنينعلمياسحاق كاظم مطشر كريم791221511022021

العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميغانم مزيد هبر ضيف792221511069033

العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية العالمة االميني للبنينعلميحازم صالح كريم حميد793221511054011

العلوم/جامعة الكوفة560ثانوية االبتهال للبناتعلميمريم جليل عطيوي هداد794221512166031

العلوم/جامعة الكوفة558ثانوية الفالح المختلطةعلميحسين جميل عجرش جهيل795221511204007

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميهاشم يوسف يعكوب محسن796221511021206

العلوم/جامعة الكوفة556ثانوية الفالح المختلطةعلميوسن حمد علي حسين797221512204011

العلوم/جامعة الكوفة556ثانوية تبارك اللبناتعلميندى عبد عاجل سمير798221512184021

العلوم/جامعة الكوفة555ثانوية الكسائي المختلطةعلميفواز مبارك ثويني مصيخ799221511244023

العلوم/جامعة الكوفة554ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميفاطمه صاحب كرمود عايد800221512199021

العلوم/جامعة الكوفة553اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمد عبد النبي راشد ياسر801221511041145

العلوم/جامعة الكوفة553اعدادية الناصرية للبنينعلميمرتضى محمد كاظم رشك802221511001225

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية الغراف للبنينعلميعالء راضي لفته ايدام803221511022137

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينعلميأحمد عبد االمير كاظم عودة804221511075001

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميفاطمة جمعه سنبل رداد805221512125089

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية النور االهلية للبناتعلميورود عبد الرضا شريف نايف806221512181042

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية كربالء  للبنينعلميمصطفى قحطان عدنان فرهود807221511036247

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية أور للبناتعلميتبارك عبد الواحد حنون جاسم808221512154016

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية االطهار للبنينعلميحسين فيصل وحيد عبد علي809221511034032

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي سميسم مشيط علوان810221511031112

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد لفته عبد االمير جمعه811221511035026

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية كربالء  للبنينعلميخلف مروي زعير ناصر812221511036106

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمسلم عبد هللا دحام فرهود813221511020153

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية أور للبناتعلميهدى صباح فاضل سهم814221512154113

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة600اعدادية النصر للبنينعلمياحمد راضي جياد فياض815221511027006

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة572ثانوية الجهاد للبنينعلميعلي كريم لفته شهيل816221511078034
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القانون/جامعة الكوفة567اعدادية القيثارة للبنينادبيحكيم محمد يونس كوره817221521051025

القانون/جامعة الكوفة530ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسجاد حليم ياسين عبد818221521227013

القانون/جامعة الكوفة528ثانوية بابل المختلطةادبيمحمد جعفر يونس داخل819221521207013

القانون/جامعة الكوفة519اعدادية كربالء  للبنينادبيعبد الوهاب عبد الرزاق كوكز عبد هللا820221521036017

العلوم السياسية/جامعة الكوفة534االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد صالح حسن مهيجر821221511003281

العلوم السياسية/جامعة الكوفة492ثانوية الحقيقة للبنينادبيصادق خليل جبار خليف822221521052012

العلوم السياسية/جامعة الكوفة490اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيرانيا مجيد جودة خضير823221522136017

العلوم السياسية/جامعة الكوفة488اعدادية الشطرة للبنينادبيامجد ريسان فهد سلمان824221521018006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة481اعدادية عشتار للبناتادبيشيماء شالكه فرهود جاعب825221522158030

العلوم السياسية/جامعة الكوفة479ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمحمد شعالن عطشان حمود826221521227035

العلوم السياسية/جامعة الكوفة474اعدادية الصادق للبنينادبيجبار شرشاب ساجت حنش827221521070014

العلوم السياسية/جامعة الكوفة474ثانوية الجاحظ المختلطةادبيجبار خضير هاشم حمدان828221521238006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة472اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعباس علي حسن علي829221521069021

العلوم السياسية/جامعة الكوفة470اعدادية تونس للبناتادبيهناء جعيول نعيثل دخيل830221522106035

العلوم السياسية/جامعة الكوفة470اعدادية االخاء للبنينادبيعلي ناظم غالي محيسن831221521037062

العلوم السياسية/جامعة الكوفة469ثانوية السعدية المختلطةادبيغفران عبد هللا موحان عبد هللا832221522247004

العلوم السياسية/جامعة الكوفة467اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي عبد الكريم سميسم شكبان833221521054041

العلوم السياسية/جامعة الكوفة465اعدادية االخاء للبنينادبيعباس حسين جبر محيسن834221521037044

العلوم السياسية/جامعة الكوفة465اعدادية الشرقية للبنينادبينورس حسن محمد جار هللا835221521007058

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462اعدادية المعارف المختلطةادبيجعفر سعيد منهل حسين836221521239003

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية كربالء  للبنينادبيمراد رزاق شعالن مهدي837221521036024

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية الشرقية للبنينادبيحيدر علي عبد الحسين علي838221521007021

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيعبد الخالق شهد ثامر خزعل839221521071011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياحمد سلمان عواد شراد840221521307006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية االبرار للبنينادبيياسين سمير جيجان ظيغم841221521091026

العلوم السياسية/جامعة الكوفة457اعدادية الشطرة للبنينادبياحمد صادق شاكر عباس842221521018002

العلوم السياسية/جامعة الكوفة457اعدادية أور للبناتادبيحنان ماجد عبد مديبغ843221522154005

العلوم السياسية/جامعة الكوفة457ثانوية الفاطميات للبناتادبيحنين صالح عبد الهادي عبود844221522126009

التمريض/جامعة الكوفة652ثانوية الفجر للبناتعلميابتسام جبار خضير محمد845221512132004

التمريض/جامعة الكوفة649اعدادية قلعة سكر للبناتعلميألماز نجم عبد راهي846221512171012

التمريض/جامعة الكوفة634اعدادية بردى للبناتعلميزهراء سالم صبار وحيد847221512163039

التمريض/جامعة الكوفة634اعدادية قلعة سكر للبناتعلميكفايه موسى صفر كيطان848221512171093

التمريض/جامعة الكوفة630اعدادية قلعة سكر للبناتعلميفاطمه ضميد عطيه تريجي849221512171084

التمريض/جامعة الكوفة628اعدادية النيل للبناتعلميغفران جبار جازع حويس850221512169088
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اللغات/جامعة الكوفة633اعدادية المرتضى  للبنينعلميغسان غالب عبد الكاظم محيبس851221511019148

اللغات/جامعة الكوفة548اعدادية النيل للبناتادبيسجا مراد طراد خلف852221522169022

اللغات/جامعة الكوفة510اعدادية القيثارة للبنينادبيحمزه نور كوين ثجيل853221521051028

االثار/جامعة الكوفة478اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحيدر عبد الشريف برغوث صياح854221521307051

االثار/جامعة الكوفة456ثانوية القمرين المختلطةادبيضياء عبد الرضا عودة كريدي855221521240017

االثار/جامعة الكوفة454اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيالكر ار حيدر كريم طلب856221521020011

االثار/جامعة الكوفة448اعدادية الكرمة  للبنينادبيغيث قاسم عبد الحسين باجي857221521039056

االثار/جامعة الكوفة446اعدادية االخاء للبنينادبياحمد شاكر عبد الحسين مهدي858221521037004

االثار/جامعة الكوفة441اعدادية الشرقية للبنينادبياحمد سعد كشاش حميدي859221521007005

االثار/جامعة الكوفة441اعدادية الشرقية للبنينادبيعلي وهاب خصاف لفته860221521007043

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة622اعدادية الفهود  للبنينعلميعلي المرتضى ناظم فاخر دهيش861221511046070

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة622اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد عادل هادي عيسى862221511067084

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة611ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميالزهراء ثائر عبد الوهاب عبد الرزاق863221512128009

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة604اعدادية االصالح للبنينعلميحمد ريسان سعدون سلطان864221511015040

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة592ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميمنتظر ضياء غني لفتة865221511093048

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة591ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزهراء كريم عبد الساده جبر866221512128044

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة577اعدادية الرفاعي  للبنينعلميوائل نوري علي حمدان867221511028187

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين كريم عبد طعيمة868221511010036

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميامير نجم عبد هللا سهيل869221511020019

الفقه/جامعة الكوفة525اعدادية غزة للبناتعلميايه رشيد ابيه عكموش870221512170012

الفقه/جامعة الكوفة522اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء عادل عبد اللطيف دوخي871221512116021

الفقه/جامعة الكوفة517ثانوية الشهداء للبنينعلميليث عبد الحسين عبد هللا شجر872221511057020

الفقه/جامعة الكوفة510اعدادية الشطرة للبنينعلميرضا خليف ناصر حسين873221511018061

الفقه/جامعة الكوفة538اعدادية المرتضى  للبنينادبيحيدر جعفر حميد مشكور874221521019012

الفقه/جامعة الكوفة469اعدادية المرتضى  للبنينادبيليث رياض كامل عبيد875221521019037

الفقه/جامعة الكوفة467ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمد عجيل مزهر صيوان876221521238021

الفقه/جامعة الكوفة463اعدادية الفجر  للبنينادبيعباس عجيل كاطع محمد877221521031032

الفقه/جامعة الكوفة463اعدادية البطحاء للبنينادبياحمد عباس هندي حسين878221521006004

الفقه/جامعة الكوفة462اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين زكي ياسر لفته879221521086027

الفقه/جامعة الكوفة460ثانوية الطيبات اللبناتادبيغفران طالب فرعون جلود880221522189019

الفقه/جامعة الكوفة453اعدادية المصطفى للبناتادبياسراء كاظم مهدي ديوان881221522105006

الفقه/جامعة الكوفة453ثانوية تبارك اللبناتادبيمريم جليل طعمة عوض882221522184016

الفقه/جامعة الكوفة452اعدادية النصر للبناتادبيرواء عزيز خضير زنيهر883221522167026

الفقه/جامعة الكوفة452اعدادية القيثارة للبنينادبيحيدر صبري عبد هللا كاظم884221521051031
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الفقه/جامعة الكوفة448ثانوية السنابل للبناتادبيمريم حسن فياض انتيش885221522122012

الفقه/جامعة الكوفة447ثانوية الصدرين المختلطةادبيضرغام خلف حسن سلطان886221521213013

الفقه/جامعة الكوفة447اعدادية الحدباء للبناتادبيمروة شمخي جبار محمد887221522162047

الفقه/جامعة الكوفة446اعدادية الوفاء للبناتادبيسجى جعفر مايش مطرود888221522172025

الفقه/جامعة الكوفة445اعدادية النجاح للبنينادبيعقيل كريم عزيز فرحان889221521067027

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية المؤمنات للبناتادبيزهراء احمد هادي وادي890221522138018

الفقه/جامعة الكوفة443اعدادية البطحاء للبنينادبيعبد العزيز ازهر حسوني شالل891221521006058

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية الصدرين المختلطةادبيزهراء علي شهاب احمد892221522213004

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية المؤمنات للبناتادبيهدى احمد هادي وادي893221522138042

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية القيثارة للبنينادبيانور وليد حميد ياسر894221521051014

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية الشباب للبنينادبيحمزه جاعد علي عويد895221521033016

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية البطحاء للبنينادبيعمار جاسم عزيز عبد896221521006073

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية القيثارة للبنينادبياكرم محسن حياوي حمود897221521051013

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية البحتري المختلطةادبيايوب يوسف عطشان فارس898221521222004

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي جبار مطيني مايع899221521006064

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية الطيبات اللبناتادبيبشائر علي مانع مرداس900221522189007

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية المختار للبنينادبيمهند قاسم محمد خضير901221521047177

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد خير هللا حمد عطيه902221521006085

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد رياض جبر رباط903221521006087

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمعتز عزيز كسار مشعل904221521090080

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية النصر للبناتادبيتبارك صادق شالل حسين905221522167018

الطب/جامعة تكريت683للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميسرى سالم داود طاهر906221512112026

الطب/جامعة تكريت681اعدادية المصطفى للبناتعلميمروه عزيز ديوان حنيش907221512105088

الطب/جامعة تكريت679اعدادية العكيكة للبنينعلميحيدر حبيب صادق حبيب908221511041046

الطب/جامعة تكريت677ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميآيات كمال حامد ياسر909221512113004

طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية العقيلة للبناتعلميايمان صادق داخل مهوس910221512179009

طب االسنان/جامعة تكريت670اعدادية الشباب للبنينعلميضياء عبد الواحد هادي كشيش911221511033066

الصيدلة/جامعة تكريت668.8ثانوية الكرار للمتميزينعلميحسين سالم علي محمد912221511080014

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلمياحمد ظاهر كامل داود913221511020007

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية الغراف للبنينعلميضرغام قيس فيصل عبود914221511022106

الهندسة/جامعة تكريت618اعدادية الفهود  للبنينعلمياحمد صالح عبد الباري ريكان915221511046008

الهندسة/جامعة تكريت606اعدادية الكرمة  للبنينعلميناصر جابر ناصر حسين916221511039131

الهندسة/جامعة تكريت590اعدادية السالم للبنينعلميمهدي جواد كاظم عاشور917221511013178

العلوم/جامعة تكريت543اعدادية الغراف للبنينعلميمصطفى حسن عطيه كاظم918221511022224
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الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512اعدادية غرناطة للبنينعلميناظم مري منشد سلطان919221511017121

الحقوق/جامعة تكريت488ثانوية النهضة للبنينعلميسجاد كاظم عباس حسين920221511049008

العلوم السياسية/جامعة تكريت452اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي محمد صياح صيوان921221521004045

التمريض/جامعة تكريت566ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميآيات منصور حليان عويز922221512128002

التمريض/جامعة تكريت558ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمياسراء امجد حميد ساير923221512125017

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664ثانوية المعارج األهلية للبنينعلمياحمد فالح حسن راضي924221511076002

الطب/جامعة القادسية690اعدادية النيل للبناتعلميزينب علي ناهي عاجل925221512169069

الطب/جامعة القادسية688ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب عبود فلغوص حرز926221512117023

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الخنساء للبناتعلميازهار صباح جابر خلف927221512103007

طب االسنان/جامعة القادسية681.4ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميمريم علي محمد عيسى928221512159023

طب االسنان/جامعة القادسية681ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميآيات رشيد العيوس عليوي929221512141008

طب االسنان/جامعة القادسية681ثانوية المسار المختلطةعلمياحمد جاسم محمد عبد علي930221511203001

طب االسنان/جامعة القادسية680ثانوية المسار المختلطةعلميهيثم احمد جبار مطرود931221511203039

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية الجمهورية للبنينعلميمصطفى كريم رحيل كاظم932221511002223

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الزهراء للبناتعلمياسيل عويد رشاد صالح933221512164008

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الشطرة للبناتعلميمها رياض خلف عبد الرزاق934221512161085

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية القيثارة للبنينعلمياحمد علوان فليح حسن935221511051002

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية الشطرة للبناتعلميدعاء حيدر خشان عذاب936221512161032

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية عشتار للبناتعلمياالء محمد راضي عبيد937221512158011

الهندسة/جامعة القادسية640اعدادية الشموخ للبناتعلميمسره جبر غنام شيش938221512134057

الهندسة/جامعة القادسية640ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميحميدة حسن داخل مطرود939221512129010

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية البطحاء للبناتعلميحنين طالب عبد دعيم940221512160013

العلوم/جامعة القادسية580اعدادية العالمة االميني للبنينعلمياحسان زغير والي ناهي941221511054001

العلوم/جامعة القادسية561اعدادية الحمار للبنينعلميهيثم عبد الحسين منسي طهيمز942221511044034

العلوم/جامعة القادسية560اعدادية الكندي للبنينعلميحسن باقر جابر ناصر943221511011025

العلوم/جامعة القادسية558اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميصالح محمد عناد عوده944221511068039

العلوم/جامعة القادسية551اعدادية الفاضالت للبناتعلميتقوى ذياب حامد سلطان945221512165019

العلوم/جامعة القادسية550اعدادية البصرتين  للبنينعلميحيدر عطيه غياض عوده946221511029053

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية بردى للبناتعلميزينب عبد الكريم محمد عباس947221512163052

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية المرتضى  للبنينعلميمهيمن خضير عباس كاظم948221511019198

العلوم/جامعة القادسية545ثانوية الهدى للبناتعلميزهراء جميل خيون محسن949221512146025

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية البصرتين  للبنينعلميضياء علي خمخيم شهيب950221511029081

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية562اعدادية االصالح للبنينعلميعلي هيثم فالح ثويني951221511015088

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية556ثانوية بضعة الرسول للبناتعلمياالء جابر حسين منشد952221512129004
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية556اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمروه خلف عليوي اوهيب953221512153199

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية552ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميمحمد عباس مانع حمد954221511040033

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540االعدادية المركزية للبنينعلميحسن داخل عبد هللا شمخي955221511003069

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميمحمد باسم فيصل صالل956221511076021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميجاسم خيون بشارة شمخي957221511010021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية السوق للبناتعلميشهد عبد الكريم موحان خلف958221512100100

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلمياحمد خزعل كريدي زبين959221511021011

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية الغراف للبنينعلميمحمد خضير خلف نعمه960221511022204

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535ثانوية ابي تراب للبنينعلميعباس رسن كامل شناوه961221511081049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535ثانوية الحقيقة للبنينعلميزينب عادل جواد صالح962221512052004

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535ثانوية بضعة الرسول للبناتعلمينرجس هادي لفته شندي963221512129045

التقانات االحيائية/جامعة القادسية652ثانوية العقيلة للبناتعلميآيه لؤي فليح حسن964221512179002

التقانات االحيائية/جامعة القادسية587اعدادية الشطرة للبنينعلميحسين علي ياسين عبيد965221511018048

التقانات االحيائية/جامعة القادسية584اعدادية النصر للبنينعلميمصطفى علي عالوي يونس966221511027177

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميمرتضى ناصر حسين فزع967221511202024

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580اعدادية الغراف للبنينعلميحسن حبيب عباس صغير968221511022042

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580اعدادية النجاح للبنينعلميجعفر فيصل مزعل والي969221511067016

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580اعدادية البصرتين  للبنينعلميعلي موسى صفوك هيجل970221511029107

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمشعل غانم هادي معارج971221511020155

القانون/جامعة القادسية543اعدادية القيثارة للبنينادبياحمد حسان حبوب شالل972221521051004

القانون/جامعة القادسية527اعدادية الحمار للبنينادبيمحمد صالح جاسم صبخه973221521044016

القانون/جامعة القادسية527اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعلي مضحي طاهر جوده974221521307105

التمريض/جامعة القادسية646اعدادية النيل للبناتعلمينور جليل فاضل ناصر975221512169104

االثار/جامعة القادسية493ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميمرتضى محمد حزام وداي976221511065018

االثار/جامعة القادسية493اعدادية الكرمة  للبنينعلمياحمد حسين علي صبر977221511039006

االثار/جامعة القادسية465اعدادية القيثارة للبنينادبيستار قاسم حبوب شالل978221521051039

االثار/جامعة القادسية453اعدادية رملة للبناتادبيمروه خضير جاسم ساجت979221522115040

االثار/جامعة القادسية440اعدادية الشرقية للبنينادبيسرمد كاظم لفته شهد980221521007029

االثار/جامعة القادسية440ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيربيع رياض ثجيل حاتم981221521230005

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الناصرية للبنينادبياكرم احمد كاظم جبر982221521001007

االثار/جامعة القادسية438اعدادية النصر للبناتادبيضحى محمد جبار محيسن983221522167050

االثار/جامعة القادسية438 تموز للبنين14اعدادية ادبيهشام كاظم وحيد جبر984221521048047

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيضاري مهدي نوري حسين985221521069019

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الرباب  للبناتادبياسراء ماجد عيدان سلمان986221522133004
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االثار/جامعة القادسية437اعدادية الصادق للبنينادبياحمد مجيد خلف حمود987221521070008

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الضحى المختلطةادبيمحمد عبد الواحد حاجم محمد988221521221024

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيزينب هادي عزيز عبد المحسن989221522321023

الطب/جامعة االنبار683.1ثانوية الكرار للمتميزينعلميجعفر صادق محسن حمود990221511080009

الطب/جامعة االنبار680ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميياسر محمد كريم حسين991221511093053

الطب/جامعة االنبار679.8ثانوية الكرار للمتميزينعلميكرار حيدر غازي رشيد992221511080031

الطب/جامعة االنبار678.2ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميرؤيا علي لطيف عارف993221512159007

الطب/جامعة االنبار678اعدادية الوركاء للبناتعلميرسل عبد الرزاق جاسم محمد994221512157026

الطب/جامعة االنبار677ثانوية الحريري االهلية للبنينعلمياحمد محمد نعمه ابراهيم995221511084002

الطب/جامعة االنبار677اعدادية غرناطة للبنينعلميحسين عواد محمد حسين996221511017040

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميعال مجيد علي غانم997221512143026

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمينور امير محيي دلي998221512135048

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الغراف للبنينعلميمنتظر قاسم خميس هاشم999221511022233

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميعباس خليل علي رحمة هللا1000221511084017

الصيدلة/جامعة االنبار668.7ثانوية الكرار للمتميزينعلميأحمد عبد الكريم شكايه ناصح1001221511080003

الهندسة/جامعة االنبار604اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي عدنان درمه صابر1002221511036186

الهندسة/جامعة االنبار601اعدادية غرناطة للبنينعلميجنيد قتيبه حامد اسماعيل1003221511017131

العلوم/جامعة االنبار543ثانوية صفي الدين للبنينعلميعلي رشيد حبيب راهي1004221511061038

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار504اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن كريم علكم سعيد1005221511010027

الطب/الجامعة العراقية688ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميعاصم رافد فتاح محمد1006221511058009

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمروه مبارك صالح ماضي1007221512185087

الطب/الجامعة العراقية686ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميحسين علي حسين عبد علي1008221511053034

الهندسة/الجامعة العراقية632ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميسجاد مؤيد حسن حميدان1009221511065007

الهندسة/الجامعة العراقية632ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميغفران حسين موحان بصراوي1010221512139073

الهندسة/الجامعة العراقية630للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميدعاء هاشم مجيد رحيمه1011221512112015

الهندسة/الجامعة العراقية629.5ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميحيدر علي خورشيد رشيد1012221511084010

الهندسة/الجامعة العراقية626ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميفردوس عبد الكريم عبد هللا علي1013221512185082

االعالم/الجامعة العراقية479ثانوية االزدهار المختلطةادبيعلي عجيل حشيش عبد هللا1014221521206010

االعالم/الجامعة العراقية468ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبيياسر علي ياسر حسين1015221521083013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية509اعدادية الوحدة للبناتعلميهبة علي رشيد حميد1016221512150082

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية484اعدادية الوفاء للبناتعلميرسل علي صبار ملوح1017221512172032

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية481اعدادية النصر للبنينعلميمعتز عبد المنعم حبيب زغير1018221511027180

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية480ثانوية العقيدة المختلطةعلميوليد خالد مالجي جياد1019221511232018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478اعدادية النيل للبناتعلميزهراء عبد الحسن خلوهن ناصر1020221512169056
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيماجد حميد منصور صيصع1021221521301040

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447اعدادية االطهار للبنينادبيحيدر عليوي مزهر عليوي1022221521034020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية المرتضى  للبنينادبيكرار طالب حميد عليوي1023221521019035

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى عبد الكريم سلمان علي1024221521047165

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب باسم عجيل عوض1025221522160025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيعلي سالم عطيه عويد1026221521202012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبييحيى عبد هللا عباس خالوي1027221521305041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الخلود المسائية للبناتادبيايمان هادي عبد محمد1028221522323005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية البطحاء للبنينادبيشجاع مهلي فليفل حسين1029221521006050

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية النبوغ للبناتادبيزهراء حسان داود كحيط1030221522114016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيرحيم عدنان مهدي محمد1031221521055057

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية الناصرية للبنينادبيمنتظر محمد علي عبد الزهرة علي1032221521001070

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيمياده مطر عويد سحيب1033221522136030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية النبوغ للبناتادبيريام ناصر ماهر خزعل1034221522114013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية الحدباء للبناتادبيقطران علي عبيد طرير1035221522162046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية العكيكة للبنينادبيتميم خافور ابراهيم محمد1036221521041010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية الصدرين المختلطةادبيسيف علي حسين مطشر1037221521213012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية الوفاء للبناتادبيريام عباس مانع وطبان1038221522172018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمحمد فالح منصور رجاب1039221521090070

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الجواد للبنينادبيمحمود جلود حميدي مطر1040221521062121

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيرحمن قاسم علي باني1041221521079018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الجواد للبنينادبيحسين صباح خلف نعمة1042221521062026

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481اعدادية الشباب للبنينادبيعلي عوده عباس جبر1043221521033047

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي كريم جواد كطان1044221521018074

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الغراف للبنينعلميازهر نصيف جاسم عبد1045221511022020

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمد الباقر عبد الكريم حسين فليح1046221511030125

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمها اياد احمد شهاب1047221512185094

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميأيات سمير سالم عكار1048221512125008

الهندسة/جامعة بابل649اعدادية  الناصرية للبناتعلميبشرى امين عزيز عاجل1049221512149012

الهندسة/جامعة بابل644االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عوده لفته عوده1050221511003029

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي عامر عباس علي1051221511001154

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية الخنساء للبناتعلمياسيل سعدون حسن دبس1052221512103014

الهندسة/جامعة بابل642ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمرام جبار عذيب جكان1053221512185085

الهندسة/جامعة بابل642ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتعلمينور الهدى اليج غضبان عطار1054221512174035
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الهندسة/جامعة بابل641اعدادية الوركاء للبناتعلميشهد عباس صالح منصور1055221512157047

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية كربالء  للبنينعلميحميد رشيد عاجل عبد هللا1056221511036094

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء رشيد عبود عوده1057221512103076

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء داخل عبد منادي1058221512185039

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية العقبة للبناتعلميسلسبيل فاضل عوده عبد الخضر1059221512111039

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميزهراء قاسم جراد سكر1060221512139045

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمييوسف رشيد صبر لطف1061221511035274

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمد راضي عدنان نحو1062221511001204

العلوم/جامعة بابل569اعدادية العكيكة للبنينعلميمنتظر حامد ناصر جويد1063221511041166

العلوم/جامعة بابل558اعدادية الشباب للبنينعلميمحمد خير هللا جبر نوار1064221511033110

العلوم/جامعة بابل552ثانوية الغدير للبنينعلميوليد خالد حمود برد1065221511050050

العلوم/جامعة بابل549ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميفاطمه عبد الرحيم خلف حامد1066221512185078

العلوم/جامعة بابل549اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد عامر طاهر حسين1067221511035017

العلوم/جامعة بابل548ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميجاسم محمد جبار مطرك1068221511053022

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل601اعدادية النصر للبنينعلميكرار مجيد ثجيل جليل1069221511027136

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل593اعدادية الشباب للبنينعلميمصطفى رحمن لهمود عويد1070221511033127

علوم البنات/جامعة بابل553اعدادية الوحدة للبناتعلميناصرية ريسان منصور زاهي1071221512150075

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية  الناصرية للبناتعلميبنين رحيم جبار دايخ1072221512149013

علوم البنات/جامعة بابل531اعدادية الخنساء للبناتعلميانوار حمدان كويم حسن1073221512103026

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية أور للبناتعلميعهد عبد العباس جبار حسين1074221512154082

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية بردى للبناتعلميهدى كاظم نعيم علي1075221512163104

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية الفردوس للبناتعلميرسل حمود عجيمي عوده1076221512102026

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب سالم محمد ساجت1077221512109039

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب عدنان عبد المهدي خلف1078221512152039

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية سكينة للبناتعلميساره صالح مهدي لفته1079221512116032

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميساره مزهر مطشر جويد1080221512153134

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية الزهراء للبناتعلميميس جليل صاحب صيهود1081221512164075

القانون/جامعة بابل596ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمياالنا مازن غني جوهر1082221512125019

الدراسات القرآنية/جامعة بابل523اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي عبد الكريم جودة علي1083221511041110

الدراسات القرآنية/جامعة بابل484اعدادية قلعة سكر للبناتادبيسجا مفيد عطا مصطفى1084221522171031

الدراسات القرآنية/جامعة بابل481اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد حمود حسن محمد1085221521006084

الدراسات القرآنية/جامعة بابل478اعدادية البطحاء للبنينادبيعماد داخل مرار كاطع1086221521006072

الدراسات القرآنية/جامعة بابل472ثانوية مسقط المختلطةادبيحسن زايد حسن عمر1087221521234002

الفنون الجميلة/جامعة بابل493ثانوية العرفان المختلطةعلميزينب عبد الكريم عطشان وداي1088221512201008
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الفنون الجميلة/جامعة بابل478اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب عدنان عريبي حميدي1089221512105056

المسيب/الهندسة/جامعة بابل609ثانوية النهضة للبناتعلمياالء نعيم جابر كريم1090221512147005

المسيب/الهندسة/جامعة بابل605اعدادية الجمهورية للبنينعلميقاسم كريم علي جسام1091221511002173

المسيب/الهندسة/جامعة بابل603اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمهند سمير محمد حميدي1092221511035260

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعلي شذير جاسم محمد1093221511020104

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598ثانوية الشيباني األهلية للبنينعلميحمزة عواد سالم حمادي1094221511025008

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597ثانوية الحوراء االهلية اللبناتعلميرغداء محمد جميل عطيه1095221512186007

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزينه عماد جاسم سالم1096221512185058

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597اعدادية الغراف للبنينعلميكرار شاكر مطشر هزاع1097221511022183

هندسة المواد/جامعة بابل629اعدادية المرتضى  للبنينعلميمقداد محسن حمد جابر1098221511019194

هندسة المواد/جامعة بابل622اعدادية غزة للبناتعلميمريم خليل اسماعيل محسن1099221512170066

هندسة المواد/جامعة بابل618ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميمنار حبيب نور مهدي1100221512113048

الطب/جامعة النهرين700ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمينور الهدى رزاق جميل حذيه1101221512185098

الطب/جامعة النهرين697ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميفاطمه كريم سرحان ساجت1102221512185079

الطب/جامعة النهرين694ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميمصطفى حيدر محسن بندر1103221511040037

الطب/جامعة النهرين694اعدادية االبرار للبنينعلميحسين علي ناصر عبد1104221511091035

الطب/جامعة النهرين693االعدادية المركزية للبنينعلمياركان كاظم محمد خضير1105221511003039

الطب/جامعة النهرين691اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي شمخي جبر وجح1106221511001152

الطب/جامعة النهرين691اعدادية الجمهورية للبنينعلميذو الفقار كاظم طاهر مغامس1107221511002081

الطب/جامعة النهرين690اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي اكرم مصطفى علي1108221511002132

الطب/جامعة النهرين690اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي رياض حبيب ياسين1109221511001147

الطب/جامعة النهرين689ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعلي حبيب جابر دخيل1110221511053064

الطب/جامعة النهرين689ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميبراء جمال سلمان علي1111221512135013

الطب/جامعة النهرين688اعدادية القيثارة للبنينعلميحسن لفته جابر حمد1112221511051020

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميسجى عقيل مكطوف يعقوب1113221512141078

الهندسة/جامعة النهرين664ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميصادق جميل عبد باجي1114221511084015

الهندسة/جامعة النهرين663اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد حافظ عطية مهوس1115221511010131

الهندسة/جامعة النهرين662اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمنتظر ستار رواش حسوني1116221511010168

الهندسة/جامعة النهرين657االعدادية المركزية للبنينعلميعلي سامي حمود خلف1117221511003203

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين572اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعلي عبد الرحمن شايع عكال1118221511030106

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين558اعدادية المرتضى  للبنينعلميمرتضى محمد طالب حمد1119221511019177

العلوم السياسية/جامعة النهرين497اعدادية الكندي للبنينادبيأحمد حسن شمخي جبر1120221521011002

العلوم السياسية/جامعة النهرين488اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعلي حازم عزيز موسى1121221521021035

العلوم السياسية/جامعة النهرين486اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعلي صبيح محمد يوسف1122221521020047
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التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين645ثانوية البدر المختلطةعلميمنذر هليل حامد عليوي1123221511216023

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمياية سعد داود سليمان1124221512185012

الطب/جامعة ديالى683اعدادية الدواية للبنينعلميعلي كريم جهيد فليح1125221511023091

الطب/جامعة ديالى683اعدادية الحدباء للبناتعلميسماح سليم شنيور باقر1126221512162094

الهندسة/جامعة ديالى618اعدادية الحكيم للبنينعلميعباس نجم عبد عبد األمير1127221511026044

الهندسة/جامعة ديالى615اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين علي عطيه مطر1128221511036085

الهندسة/جامعة ديالى607اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد جواد هادي حسين1129221511002196

الهندسة/جامعة ديالى607االعدادية المركزية للبنينعلمييوسف عالء مخور عاصي1130221511003356

العلوم/جامعة ديالى557ثانوية علي المرتضى للبنينعلمياحمد حميد حسن عويد1131221511038001

العلوم/جامعة ديالى543اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميهاني نصيري عباس بواك1132221511307142

العلوم/جامعة ديالى540اعدادية غرناطة للبنينعلميرحيم حسين علي ماضي1133221511017049

الطب/جامعة كربالء686ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزينب ماجد ياسين جاسم1134221512185057

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية المرتضى  للبنينعلميطاهر حسن زغير كطان1135221511019098

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية المرتضى  للبنينعلميعباس حسن هاشم علي1136221511019102

طب االسنان/جامعة كربالء681ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميحوراء شهيد رحيم سلمان1137221512143010

طب االسنان/جامعة كربالء680ثانوية التحرير اللبناتعلميفاطمة سالم موشنه عبد الرضا1138221512183038

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه علي مزيد علي1139221512103143

طب االسنان/جامعة كربالء679ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميساري عناد خاجي صحن1140221511065006

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية المرتضى  للبنينعلميمحمد صبري ريسان شاكر1141221511019167

الصيدلة/جامعة كربالء676ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميتقوى علي مكطوف خضير1142221512139019

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية الوفاء للبناتعلميحوراء موسى عذيب ثجيل1143221512172022

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية المرتضى  للبنينعلميعادل حميد نعيم علوان1144221511019099

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميحوراء عالوي علي كاظم1145221512135019

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميمها طالب كريم شاهين1146221512175075

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية السوق للبناتعلمينداء رزاق فارس حسن1147221512100139

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الجمهورية للبنينعلميذو الفقار قيس فيصل عبود1148221511002080

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية كربالء  للبنينعلميمنتظر محمد علي عاتي1149221511036256

الهندسة/جامعة كربالء664ثانوية شبعاد للبناتعلميحوراء رياض سحيب كاطع1150221512194011

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميسيف سالم فرحان دحو1151221511065008

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية الجمهورية للبنينعلميمشرق رحيم جابر محمد1152221511002220

الهندسة/جامعة كربالء659اعدادية النيل للبناتعلميزينب عبد الحسن جخم مطير1153221512169067

العلوم/جامعة كربالء575اعدادية المرتضى  للبنينعلميمالك رحيم جابر طاهر1154221511019156

العلوم/جامعة كربالء574اعدادية كربالء  للبنينعلميمزهر صالح مزهر خشان1155221511036242

العلوم/جامعة كربالء574ثانوية المحمدية المختلطةعلميأحمد رحيم حريجه مختاض1156221511233001
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العلوم/جامعة كربالء560ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميعلي غالب تبينه مظلوم1157221511087026

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميهدى عبود فلغوص حرز1158221512117042

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661اعدادية الشطرة للبناتعلميغدير فرحان عطشان فاضل1159221512161070

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661ثانوية الفجر للبناتعلميرسل رحمن عبد الرضا موحان1160221512132014

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661اعدادية كربالء  للبنينعلميامير هنين عطية رسن1161221511036040

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661اعدادية النصر للبنينعلميعباس عبود فلغوص حرز1162221511027095

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميسرى طعمه مالح رومي1163221512175056

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعباس مطشر ياسر مطرود1164221511028092

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653اعدادية الحدباء للبناتعلمينور صبيح نايف عبد الحسين1165221512162141

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652اعدادية غرناطة للبنينعلميمهند محسن شنيذر قاضي1166221511017120

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية القيثارة للبنينعلميمنتظر مزهر محمد علوان1167221511051091

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية الطموح المختلطةعلميعقيل فاضل عباس حمزه1168221511236048

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية الحدباء للبناتعلميايمان جاسم مطشر جابر1169221512162022

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزهراء كاظم لطيف علوي1170221512141058

القانون/جامعة كربالء549ثانوية الطيبات اللبناتادبيزينب حسن سعيد والي1171221522189015

القانون/جامعة كربالء504اعدادية االبرار للبنينادبيحسن عوده بجاي عبود1172221521091005

التمريض/جامعة كربالء654اعدادية الوفاء للبناتعلميازهار عالء عيدان محمد1173221512172004

التمريض/جامعة كربالء638ثانوية العقيدة المختلطةعلميفاطمه عزيز كاظم ابو زده1174221512232008

التمريض/جامعة كربالء633اعدادية الزهراء للبناتعلميهيلين شنان تالي ظاهر1175221512164090

التمريض/جامعة كربالء633اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه عواد كريم شياع1176221512164063

التمريض/جامعة كربالء621ثانوية الفجر للبناتعلميزينب دلي عذيب ثجيل1177221512132018

التمريض/جامعة كربالء619ثانوية الوالية اللبناتعلمينورس باسم خلف جايد1178221512190045

العلوم السياحية/جامعة كربالء516االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عادل جاسم جيثوم1179221511003211

العلوم السياحية/جامعة كربالء514اعدادية قلعة سكر للبنينعلمياحمد يونس جابر فنفون1180221511030001

العلوم السياحية/جامعة كربالء507اعدادية المرتضى  للبنينعلميضياء الدين حسن رزوقي حسن1181221511019097

العلوم السياحية/جامعة كربالء503للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميعلي جبار محي حمد1182221511079032

العلوم السياحية/جامعة كربالء500اعدادية قلعة سكر للبنينعلميزين العابدين نعيم محسن محمد1183221511030061

العلوم السياحية/جامعة كربالء458اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد فاضل حمد فازع1184221521010101

العلوم السياحية/جامعة كربالء456اعدادية بردى للبناتادبيريام فاضل عواد محسن1185221522163017

العلوم السياحية/جامعة كربالء455اعدادية المختار للبنينادبيعباس علي كاظم والي1186221521047088

العلوم السياحية/جامعة كربالء453اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياكرم ارحيم كزار حسون1187221521055018

العلوم السياحية/جامعة كربالء446ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيمحمود صبري هدهود مري1188221521071021

العلوم االسالمية/جامعة كربالء467ثانوية تبارك اللبناتادبيزمن سالم جعفر غانم1189221522184009

العلوم االسالمية/جامعة كربالء462اعدادية الفردوس للبناتادبيفاتن عباس عبد الحسين سكر1190221522102030
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العلوم االسالمية/جامعة كربالء459اعدادية الكندي للبنينادبينور عباس حسين علي1191221521011103

العلوم االسالمية/جامعة كربالء459اعدادية القيثارة للبنينادبيحسين رعد عبد هللا عبيد1192221521051022

العلوم االسالمية/جامعة كربالء455اعدادية الفجر  للبنينادبيحسين علي حسين علي1193221521031013

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى صادق زغير خليف1194221521086095

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبيعلي حميد مطرود جابر1195221521208011

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيكرار عزيز عبود صالح1196221521318036

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيرائد عويد علي شخير1197221521021018

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453ثانوية التحرير اللبناتادبيمريم علي جاسم زغيرون1198221522183034

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبيحسين علي محمود حسين1199221521035012

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد علي بدري حمد1200221521300010

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452اعدادية السوق للبناتادبيأوصاف قاسم نجم عبد هللا1201221522100003

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452اعدادية الفيحاء للبناتادبيمنتهى عباس فاضل كاظم1202221522109022

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيامير علي هاشم عليوي1203221521307016

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452اعدادية الكندي للبنينادبيأنور ثامر حزام عرد1204221521011010

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبياسراء خليل دخيل برغوث1205221522141001

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية الخلد المختلطةادبيعباس صافي قاسم نصار1206221521245006

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب محمد صبر عوده1207221522102018

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية الكرمة  للبنينادبيحسام علي حسب عبد هللا1208221521039024

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي حسن ديوان هادي1209221521006065

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبيسجاد عواد جاسم جوعان1210221521248006

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية الشطرة للبنينادبيحسن رحيم نوري خليوي1211221521018016

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين ضياء صكبان شنيار1212221522105027

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448ثانوية دار الندوة المختلطةادبياحمد حسين عليوي سعيد1213221521225002

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية البطحاء للبنينادبيصباح حمود حسن محمد1214221521006052

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيفارس مطشر شريف فرحان1215221521302042

الطب/جامعة ذي قار709.7ثانوية الزهراء للمتميزاتعلمينور خالد طارش عبد هللا1216221512159025

الطب/جامعة ذي قار708.3ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميعال محمد نعمة محسن1217221512113041

الطب/جامعة ذي قار704ثانوية هاجر للبناتعلميزمرد رزاق جليل طاهر1218221512120027

الطب/جامعة ذي قار704اعدادية الخنساء للبناتعلميساجده جميل شاكر كاظم1219221512103106

الطب/جامعة ذي قار703.4ثانوية الكرار للمتميزينعلميأحمد عبد الخالق طالب عوده1220221511080002

الطب/جامعة ذي قار700اعدادية الدواية للبنينعلميحسن عصام كاطع كنهور1221221511023027

الطب/جامعة ذي قار699.5ثانوية الكرار للمتميزينعلميأحمد عقيل سعد بنيان1222221511080004

الطب/جامعة ذي قار698اعدادية الشطرة للبناتعلميتبارك سالم نوري عبد النبي1223221512161016

الطب/جامعة ذي قار698الخارجياتعلميحنين قاسم عويد ساجت1224221512401004
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الطب/جامعة ذي قار697.7ثانوية الكرار للمتميزينعلميحسام الدين محمد عبد عطيه1225221511080010

الطب/جامعة ذي قار697اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد يحيى جيجان عوده1226221511036027

الطب/جامعة ذي قار696.6ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميزينب علي اسماعيل عبيد1227221512159014

الطب/جامعة ذي قار696ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمينورهان رياض عبد الهادي دايخ1228221512125110

الطب/جامعة ذي قار696اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء محمد رشيد بنيان1229221512165049

الطب/جامعة ذي قار696ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء جعفر حسين حميد1230221512155032

الطب/جامعة ذي قار696اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء علي حسين عبد علي1231221512172050

الطب/جامعة ذي قار695.1ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميريمان عبد االمير شريف كريم1232221512159009

الطب/جامعة ذي قار695ثانوية التحرير اللبناتعلميمالية شهد عكلة عيدان1233221512183040

الطب/جامعة ذي قار695اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي شمخي جابر حسين1234221511002142

الطب/جامعة ذي قار695ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميزينب قاسم عبد الكاظم جابر1235221512139052

الطب/جامعة ذي قار694اعدادية أور للبناتعلميآيات اياد شاكر علي1236221512154002

الطب/جامعة ذي قار694اعدادية الدواية للبنينعلميحسين عصام كاطع كنهور1237221511023037

الطب/جامعة ذي قار694اعدادية الوركاء للبناتعلميزينب علي تعيب مطرود1238221512157040

الطب/جامعة ذي قار694ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميامنه طالب حسن علي1239221512185010

الطب/جامعة ذي قار694ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتعلميرؤى كريم غالي محي1240221512174008

الطب/جامعة ذي قار693ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء حيدر عبد حاجم1241221512166015

الطب/جامعة ذي قار693اعدادية الشطرة للبناتعلميرسل فؤاد عبد الحسن جوده1242221512161042

الطب/جامعة ذي قار693ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميمرسلين جعفر سبتي مطير1243221512128066

الطب/جامعة ذي قار693اعدادية السوق للبناتعلميهديل شهيد حسين جحيل1244221512100166

الطب/جامعة ذي قار693اعدادية النصر للبناتعلميايهاب هادي محيسن عالوي1245221512167007

الطب/جامعة ذي قار692اعدادية البصرتين  للبنينعلميعيسى عمران عيسى عطيه1246221511029112

الطب/جامعة ذي قار692اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب حمود خشان فرج1247221512103096

الطب/جامعة ذي قار692للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميغدير حسين سبتي مطير1248221512112030

الطب/جامعة ذي قار691ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميحسن غالب مجيد داخل1249221511084007

الطب/جامعة ذي قار691اعدادية العقبة للبناتعلميهند كامل مشكور صبر1250221512111059

الطب/جامعة ذي قار690اعدادية الخنساء للبناتعلميازل علي هاشم ياسر1251221512103005

الطب/جامعة ذي قار690اعدادية الزهراء للبناتعلميرويده صدام سهيل جايد1252221512164040

الطب/جامعة ذي قار690ثانوية الرازي األهلية للبناتعلمينور احمد عبد الرضا فوزان1253221512113051

الطب/جامعة ذي قار690ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميطيبة حميد مكي جوني1254221512113037

الطب/جامعة ذي قار690اعدادية العقبة للبناتعلميتقى اسعد محمد شبيب1255221512111014

الطب/جامعة ذي قار690اعدادية بردى للبناتعلميهدى كاظم شاوي نايف1256221512163103

الطب/جامعة ذي قار690ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمياية حيدر جبار خفاي1257221512185011

الطب/جامعة ذي قار689.7ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميفرح فالح حسن ساجت1258221512159021
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الطب/جامعة ذي قار689.4ثانوية الكرار للمتميزينعلميمحمد عبد هللا كريم كايم1259221511080036

الطب/جامعة ذي قار689اعدادية أور للبناتعلمينور الهدى سعد سلمان هميم1260221512154105

الطب/جامعة ذي قار689ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء علي جهاد سهر1261221512185046

الطب/جامعة ذي قار689اعدادية أور للبناتعلمينور الهدى طارق موازي جابر1262221512154106

الطب/جامعة ذي قار689ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميهدى خلف عنبر عبيد1263221512185105

الطب/جامعة ذي قار689اعدادية النصر للبناتعلميحوراء سليم سالم عباس1264221512167014

الطب/جامعة ذي قار689ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميود جمعه فليح لفته1265221512118062

الطب/جامعة ذي قار688اعدادية رملة للبناتعلميغدير عبد الساده سلمان زعالن1266221512115047

الطب/جامعة ذي قار688االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا حسين عاجل حسين1267221511003180

الطب/جامعة ذي قار688ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميخنساء حيدر يحيى عكار1268221512185024

الطب/جامعة ذي قار688ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميايات قاسم جعفر عبد النبي1269221512139011

الطب/جامعة ذي قار688اعدادية كربالء  للبنينعلميضياء عبد الستار صباح عباس1270221511036134

الطب/جامعة ذي قار687اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد حميد حيال محمد1271221511002200

الطب/جامعة ذي قار687اعدادية اليرموك للبنينعلميعلي عبد االمير عليوي مطشر1272221511004068

الطب/جامعة ذي قار687ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميزينب عبد الحميد سالم محمد1273221512113025

الطب/جامعة ذي قار687ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميشمس حسن بدر عبد الحسين1274221512113033

الطب/جامعة ذي قار687اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء حسن جابي كواك1275221512153093

الطب/جامعة ذي قار687اعدادية الشطرة للبناتعلميهبه سعيد ياس غيالن1276221512161098

الطب/جامعة ذي قار687ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميمريم علي عبد الحسين سلطان1277221512135045

الطب/جامعة ذي قار687اعدادية الشطرة للبناتعلميمريم قاسم عطيه عبيد1278221512161081

الطب/جامعة ذي قار686اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي عبد الرزاق عبد الحسين مزبان1279221511019135

الطب/جامعة ذي قار686اعدادية أور للبناتعلميزهراء ناجي طالب خشان1280221512154047

الطب/جامعة ذي قار686ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمينور عمار حميد مجيد1281221512185103

الطب/جامعة ذي قار686ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميصفا جواد رحيم راضي1282221512185070

الطب/جامعة ذي قار686اعدادية الشطرة للبناتعلميحوراء عبد العالي شناوه سعدون1283221512161027

الطب/جامعة ذي قار686اعدادية الشطرة للبناتعلميمريم فاضل باهض عوده1284221512161080

الطب/جامعة ذي قار686ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميرسل جليل جاسم محمد1285221512175026

الطب/جامعة ذي قار686ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميحيدر انور غالب عطشان1286221511093016

الطب/جامعة ذي قار686اعدادية الفهود  للبنينعلمييوسف عادل جايان عبد هللا1287221511046124

الطب/جامعة ذي قار686ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميجعفر عزيز لطيف ناهي1288221511040009

الطب/جامعة ذي قار686اعدادية الفردوس للبناتعلميمريم عبد العالي داود فهد1289221512102071

الطب/جامعة ذي قار685ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميرحاب محمد غالي ناصر1290221512175025

الطب/جامعة ذي قار685اعدادية بردى للبناتعلميريام هادي عواد مشتت1291221512163036

الطب/جامعة ذي قار685اعدادية الفيحاء للبناتعلميورود ناصر كاظم ثامر1292221512109082
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الطب/جامعة ذي قار685اعدادية المصطفى للبناتعلميمريم خير هللا اعبيد هجول1293221512105089

الطب/جامعة ذي قار685ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميزهراء شهيد رحيم سلمان1294221512143012

الصيدلة/جامعة ذي قار692اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمود عبد الصاحب نعيم مونس1295221511041154

الصيدلة/جامعة ذي قار687للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميحنين براق جاسم محمد1296221512112011

الصيدلة/جامعة ذي قار686.7ثانوية الكرار للمتميزينعلميحسين حيدر فالح دخيل1297221511080013

الصيدلة/جامعة ذي قار684ثانوية حيفا للبنينعلميزهراء تحسين عبد شريف1298221512072003

الصيدلة/جامعة ذي قار683ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميطيبه حمزه سعد بلجي1299221512140019

الصيدلة/جامعة ذي قار683ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميفاطمه احمد كامل لفتة1300221512185076

الصيدلة/جامعة ذي قار683اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميكرار محتار عطية مهوس1301221511010122

الصيدلة/جامعة ذي قار683للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميمنار رحيم شاكر حسن1302221512112035

الصيدلة/جامعة ذي قار682اعدادية أور للبناتعلميانوار طالب حسن حسوني1303221512154013

الصيدلة/جامعة ذي قار682اعدادية أور للبناتعلمياسيل كامل رشاد فليح1304221512154009

الصيدلة/جامعة ذي قار681ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمحمد هاشم محمد عبد1305221511077047

الصيدلة/جامعة ذي قار680اعدادية الخنساء للبناتعلميفرح عبد الحسين عوده حسن1306221512103146

الصيدلة/جامعة ذي قار680ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء مزهر موسى طاهر1307221512185051

الصيدلة/جامعة ذي قار680اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميرؤى جاسم محمد زيدان1308221512153075

الصيدلة/جامعة ذي قار679اعدادية الخنساء للبناتعلميرانيا كريم حسن دبس1309221512103058

الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميحسن سامر مخلص حسن1310221511084006

الصيدلة/جامعة ذي قار679اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعبد هللا جواد كاظم حمود1311221511035143

الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميسجى علي ناصر حسين1312221512139060

الصيدلة/جامعة ذي قار679اعدادية السوق للبناتعلميمنال يونس حمودي محمد1313221512100131

الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية الوالية اللبناتعلمياالء رحيم والي عصواد1314221512190003

الصيدلة/جامعة ذي قار678ثانوية الوالية اللبناتعلميزهراء حسين ساهي دحام1315221512190023

الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية الحدباء للبناتعلمياساور بشار غميس جابر1316221512162006

الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية الناصرية للبنينعلميحسن عباس سعيد عويز1317221511001055

الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية العقبة للبناتعلميفاطمه علي بطي عويد1318221512111046

الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية العقبة للبناتعلميمنال يوسف بندر واجد1319221512111049

الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميفارس عواد حمود علي1320221511010110

الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد االمير صبري عبد1321221511002144

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء طارق محمد هاشم1322221512102039

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية السوق للبناتعلميأبرار يحيى جيجان عودة1323221512100001

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية الفاضالت للبناتعلميهبه نعيم كصاب حسن1324221512165106

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية أور للبناتعلميزينه مالك مرداس علي1325221512154054

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية الوفاء للبناتعلميرفل عبد هللا جلد وناس1326221512172036
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الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب حيدر جويد حسين1327221512105053

الصيدلة/جامعة ذي قار676ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميحنين حسن زغير مطلك1328221512118013

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين علي جليل حمد1329221511002056

الصيدلة/جامعة ذي قار676اعدادية أور للبناتعلميزهراء علي حبيب عوض1330221512154042

الصيدلة/جامعة ذي قار676ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزينب حيدر جابر زغير1331221512185054

الصيدلة/جامعة ذي قار676ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميسيف حسن علي جاسم1332221511084014

الصيدلة/جامعة ذي قار675.4ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميمينا عبد المطلب حسن سلمان1333221512113050

الصيدلة/جامعة ذي قار675اعدادية تونس للبناتعلميزينب عمران موسى حواس1334221512106040

الصيدلة/جامعة ذي قار675ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميهيدب كريم عطشان ريكان1335221512185106

الصيدلة/جامعة ذي قار675االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد جميل ساهي عجيل1336221511003007

الصيدلة/جامعة ذي قار675للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميإسراء أمين حبيب حنون1337221512112001

الصيدلة/جامعة ذي قار675اعدادية العقبة للبناتعلميأصاله علي حسين رداد1338221512111003

الصيدلة/جامعة ذي قار675ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميفاطمه سعود صخي جار هللا1339221512141110

الصيدلة/جامعة ذي قار675ثانوية النور للبناتعلميزينب عماد ثامر عبود1340221512156061

الصيدلة/جامعة ذي قار675اعدادية النصر للبناتعلميهاجر كريم علكم كزار1341221512167061

الصيدلة/جامعة ذي قار675اعدادية الحدباء للبناتعلميفاطمه قاسم فرهود عبد1342221512162117

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية الطيبات اللبناتعلميانفال حنون حسن ناصر1343221512189003

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية الكرار للمتميزينعلميمحمد رحيم غافل ورور1344221511080035

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية االبرار للبنينعلميمرتضى عبد االمام عبد الحسين جابر1345221511091109

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميمريم يونس ناصر سلطان1346221512141123

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء حيدر محمد عبود1347221512185037

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميعذراء جاسم خلف خضر1348221512185072

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية الجبايش للبنينعلميحسين علي محسن جايد1349221511045006

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية هاجر للبناتعلميهدى حسين حنون جساب1350221512120076

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية االبرار للبنينعلميمحمد حيدر راجي سالم1351221511091094

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية كربالء  للبنينعلميمهيمن حميد عبد االله مجيد1352221511036259

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميدعاء علي ناصر تمر1353221512139025

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية الحكيم للبنينعلميحيدر رياض هادي جاري1354221511026028

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية الطموح المختلطةعلميرزاق ناصر ركاد نصيف1355221511236024

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميأزهار يوسف حسن معن1356221512136001

الهندسة/جامعة ذي قار673ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه عبد الكريم سمير كزار1357221512155097

الهندسة/جامعة ذي قار673ثانوية الوالية اللبناتعلميزهراء علي حمزه سلمان1358221512190025

الهندسة/جامعة ذي قار673للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميزهراء حسين فرهود جساس1359221512112016

الهندسة/جامعة ذي قار673اعدادية العقبة للبناتعلميمها عبد الهادي مجيد مرهج1360221512111051
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الهندسة/جامعة ذي قار672اعدادية المصطفى للبناتعلميهدى عدنان عبد الرزاق مصطفى1361221512105107

الهندسة/جامعة ذي قار672اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء محيسن نعيم عثمان1362221512165027

الهندسة/جامعة ذي قار672االعدادية المركزية للبنينعلميتقي سالم عبيد حامد1363221511003058

الهندسة/جامعة ذي قار672ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميسجى غيث خليل ابراهيم1364221512118033

الهندسة/جامعة ذي قار672اعدادية الخنساء للبناتعلميحنين كريم كاظم حسن1365221512103042

الهندسة/جامعة ذي قار672ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء فالح حسن عباس1366221512185048

الهندسة/جامعة ذي قار671اعدادية العقبة للبناتعلمياسرار علي نافل مهاوش1367221512111007

الهندسة/جامعة ذي قار671ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمروه حبيب لفتة فرج1368221512185086

الهندسة/جامعة ذي قار671اعدادية الفاضالت للبناتعلميريام كريم عطيه مهوس1369221512165042

الهندسة/جامعة ذي قار671ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميمصطفى ظافر محسن كاظم1370221511084029

الهندسة/جامعة ذي قار671ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميياسمين سالم سلمان ثويني1371221512135055

الهندسة/جامعة ذي قار670ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميعلي خالد عداي ماضي1372221511093032

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية الوركاء للبناتعلميفضاء علي كامل موسى1373221512157054

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية السوق للبناتعلميزينب محمد كيلو كاظم1374221512100079

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية السوق للبناتعلميلميس هادي نهيب فرحان1375221512100124

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية الجمهورية للبنينعلميعمر ستار عبد غضيب1376221511002166

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمياسراء حسين ماضي عبد علي1377221512153010

الهندسة/جامعة ذي قار669ثانوية العقيلة للبناتعلميام البنين رشيد كاظم سلمان1378221512179005

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية تونس للبناتعلميفاطمه علي هادي ضميد1379221512106055

الهندسة/جامعة ذي قار668.7ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميوهاد محسن جمعة نعيمة1380221512185107

الهندسة/جامعة ذي قار668االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد الواحد عكله سدخان1381221511003025

الهندسة/جامعة ذي قار668ثانوية التضامن للبنينعلميأحمد سمير حسن ناصر1382221511016004

الهندسة/جامعة ذي قار668اعدادية النصر للبنينعلميحسن محمد داخل حنون1383221511027041

الهندسة/جامعة ذي قار668اعدادية الرفاعي للبناتعلميزمن سلمان سربود علي1384221512168025

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية أور للبناتعلميميس نعيم ناصر جبر1385221512154098

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية الفهود  للبنينعلميعبد االمير جبار ريسان فندي1386221511046061

الهندسة/جامعة ذي قار667ثانوية شبعاد للبناتعلميفاطمه رحمن شنين عبد المحسن1387221512194029

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية أور للبناتعلميساره حيدر صبري كاظم1388221512154057

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية الشطرة للبناتعلميتبارك شريف عبد الحسين فجر1389221512161017

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية الوركاء للبناتعلميحنين حسن حمود حسين1390221512157014

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية الفاضالت للبناتعلميعلياء رزاق عزيز هويدي1391221512165077

الهندسة/جامعة ذي قار666ثانوية النور للبناتعلمينور الهدى جميل كاظم شنجار1392221512156117

الهندسة/جامعة ذي قار666ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلمياحمد سمير ضيول قاسم1393221511077003

الهندسة/جامعة ذي قار666اعدادية الجمهورية للبنينعلميكرار عبد الكريم كاظم عجيل1394221511002177
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الهندسة/جامعة ذي قار666ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميداليا حيدر عبد االمير كاظم1395221512125037

الهندسة/جامعة ذي قار666ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميسالي عالء صبري معارج1396221512185063

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميورود شمخي جبر محمد1397221512153258

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميحيدر رسول غالي مطر1398221511082027

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية الجزائر للبنينعلميكرار سلمان رضيوي كطامي1399221511042039

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية الوفاء للبناتعلميغفران رحيم سويف عبد1400221512172071

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية الوركاء للبناتعلميأيمان ريكان فضل جبر1401221512157010

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية العكيكة للبنينعلميمنتظر صالح كاظم ضيغم1402221511041167

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي عبد الحسين ريسان عليخ1403221511036181

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد أبراهيم نعمه كريم1404221511002009

الهندسة/جامعة ذي قار665ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء سمير عبد الحسين عناد1405221512185040

الهندسة/جامعة ذي قار665اعدادية االبرار للبنينعلميعباس حبيب مكي حبيب1406221511091059

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية أور للبناتعلميمريم عبد الكريم علي وطبان1407221512154091

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية الوفاء للبناتعلمياطياف عبد المحسن غضيب شاطي1408221512172007

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية تونس للبناتعلميسكينه حسن كاظم نعمه1409221512106043

الهندسة/جامعة ذي قار664ثانوية الميثاق للبنينعلمينور الهدى نعيم ثجيل عواد1410221512064010

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية الوركاء للبناتعلميأديان قاسم عبد الرضا وني1411221512157002

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي فائق جاري زوير1412221511001159

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية الشطرة للبناتعلميزهراء حسين محمد عبد الحسن1413221512161047

الهندسة/جامعة ذي قار663اعدادية الوفاء للبناتعلميانفال ساجت عوده حميدي1414221512172010

الهندسة/جامعة ذي قار663ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميهدى شاكر هاشم بدن1415221512178032

الهندسة/جامعة ذي قار663ثانوية الهدى للبناتعلميحوراء عبد العالي صبر حنيش1416221512146015

الهندسة/جامعة ذي قار663اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل جليل جميل لفته1417221512164035

الهندسة/جامعة ذي قار663ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميحنين عقيل محمد صيهود1418221512125031

الهندسة/جامعة ذي قار663اعدادية االبرار للبنينعلميمهند حسن علي دفيف1419221511091117

الهندسة/جامعة ذي قار663ثانوية التضامن للبنينعلميعلي طاهر حاتم طاهر1420221511016033

الهندسة/جامعة ذي قار663اعدادية الجمهورية للبنينعلميسجاد عذيب عبد طوعان1421221511002093

الهندسة/جامعة ذي قار663االعدادية المركزية للبنينعلميمسلم خضير عباس شهاب1422221511003307

الهندسة/جامعة ذي قار663اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحنين عطيه راشد جنون1423221512153049

الهندسة/جامعة ذي قار662اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميهدى علي حسين جلود1424221512153248

الهندسة/جامعة ذي قار662ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميهشام كريم سعود طبير1425221511077060

الهندسة/جامعة ذي قار662اعدادية الفضائل للبناتعلميايمان عبد الحسين طاهر عباس1426221512104006

الهندسة/جامعة ذي قار662اعدادية الرفاعي للبناتعلميسجى ستار جبار سلطان1427221512168038

الهندسة/جامعة ذي قار662اعدادية أور للبناتعلميريم طارق نصار مطر1428221512154037
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الهندسة/جامعة ذي قار662ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمينور الهدى ضمير جبار ماجد1429221512185099

الهندسة/جامعة ذي قار661ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء اثمار ناهي سباهي1430221512185033

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية النيل للبناتعلميأيام ماجد كاظم حمد1431221512169006

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية الخنساء للبناتعلميسجى احمد عبد الحسين صيهود1432221512103113

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية أور للبناتعلميزينب عالء عبد الرزاق طالب1433221512154050

الهندسة/جامعة ذي قار661ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميمنار محمود علي احمد1434221512125099

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية الفجر  للبنينعلميجاسم محمد حميد مسير1435221511031025

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميامجد عز الدين محسن حسب1436221511010017

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية الكرامة للبناتعلمياديان حيدر فليح حسن1437221512151008

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء صالح حميد عجيمي1438221512165023

الهندسة/جامعة ذي قار661ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزمن فرحان عواد جابر1439221512141053

الهندسة/جامعة ذي قار661ثانوية المروج للبناتعلميآمال ظاهر محيسن شنين1440221512137001

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمياسراء مران خميس فرحان1441221512153012

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية االبرار للبنينعلميمسلم حسن مكطوف سعيد1442221511091111

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية الحدباء للبناتعلميسجى ريسان حامد ماضي1443221512162088

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء رياض دحام كاظم1444221512105043

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء فاخر محسن عجيل1445221512164006

الهندسة/جامعة ذي قار660ثانوية األنوار األهلية للبناتعلمياسيل جواد كاظم نعيمه1446221512142007

الهندسة/جامعة ذي قار660ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمنار سالم حسن جباره1447221512185091

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية النصر للبنينعلميمحمد باسم محمد حبيب1448221511027150

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية الناصرية للبنينعلميودق براق جاسم محمد1449221511001264

الهندسة/جامعة ذي قار660ثانوية االبتهال للبناتعلميمروه رضا أحمد علي1450221512166030

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية  الناصرية للبناتعلميمناهل رحيم علي صالح1451221512149045

الهندسة/جامعة ذي قار659.1ثانوية الكرار للمتميزينعلميحسين فاضل جواد فرج1452221511080016

الهندسة/جامعة ذي قار659ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميغفران عالء شاكر روضان1453221512185075

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية الحدباء للبناتعلميصفا سالم عادل علي1454221512162103

الهندسة/جامعة ذي قار659ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميمريم باسم عبد ناصر1455221512128067

الهندسة/جامعة ذي قار659ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميأالء زويد ساجت حسين1456221512185002

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعقيل احمد كاطع حسين1457221511068052

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميكاظم عبد الحسين رويح جار هللا1458221511005074

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية كربالء  للبنينعلميضرغام ظاهر عبد الرضا جمعان1459221511036131

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد شاكر طاهر حسون1460221511002015

الهندسة/جامعة ذي قار659االعدادية المركزية للبنينعلميكرار احمد كاظم عليوي1461221511003245

الهندسة/جامعة ذي قار659ثانوية الهدى للبناتعلمينور طالب مهوس عاجل1462221512146067
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الهندسة/جامعة ذي قار658ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميفاطمه محمد حسين حسن محمود1463221512125092

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية البطحاء للبناتعلميريام محمد شريف عبد هللا1464221512160016

الهندسة/جامعة ذي قار658ثانوية النور للبناتعلميسحر سعد مهدي جبر1465221512156076

الهندسة/جامعة ذي قار658ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميانمار نعيم ساجت ختيل1466221511077008

الهندسة/جامعة ذي قار658االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد شالش محمد خليوي1467221511003279

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية الناصرية للبنينعلميعبد المنعم رياض حبيب ياسين1468221511001132

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية السالم للبنينعلميجواد كاظم راضي وادي1469221511013039

الهندسة/جامعة ذي قار657.8ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميهاله عبد الستار محمد عفراوي1470221512159026

الهندسة/جامعة ذي قار657.2ثانوية الزهراء للمتميزاتعلمينبأ برزان سالم خزعل1471221512159024

الهندسة/جامعة ذي قار657اعدادية الفاضالت للبناتعلمياماني علي حمود حناج1472221512165013

الهندسة/جامعة ذي قار657اعدادية الكرامة للبناتعلميرنده عباس طعيمه وزير1473221512151028

الهندسة/جامعة ذي قار656.1ثانوية الكرار للمتميزينعلميعلي شاكر جبار مطشر1474221511080026

الهندسة/جامعة ذي قار656اعدادية سكينة للبناتعلميساره علي صبيح جالب1475221512116033

الهندسة/جامعة ذي قار656اعدادية أور للبناتعلمينبأ احمد عبد الحسن عبد الجليل1476221512154099

الهندسة/جامعة ذي قار656اعدادية الحدباء للبناتعلميفاطمه طالب حمود رهيف1477221512162116

الهندسة/جامعة ذي قار656اعدادية الفاضالت للبناتعلميهيام هالل عجيمي جذب1478221512165111

الهندسة/جامعة ذي قار656ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميبسمه وهد متعب منهي1479221512125022

الهندسة/جامعة ذي قار656ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميفاطمة شاكر عبد الرزاق منذور1480221512139076

الهندسة/جامعة ذي قار656ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميأديان علي سعد بلجي1481221512140001

الهندسة/جامعة ذي قار655ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميغدير حسين كريم وحيد1482221512128062

الهندسة/جامعة ذي قار655ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء جبار عيد ثامر1483221512185035

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلمينور الهدى رحيم سمير عبد1484221512140026

الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية الخنساء للبناتعلميشهزنان حيدر سالم حسن1485221512103124

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميعلي رياض نعمه جابر1486221511084019

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميضحى رحيم مطر محمد1487221512175059

الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية الشيماء للبناتعلميدعاء سالم شهيد عجيل1488221512110007

الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية الخنساء للبناتعلميرشا احمد عبد الحسين صيهود1489221512103060

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميرشاد محي لهمود داود1490221511065005

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميعامر رياض حميد كاظم1491221511077022

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية الصمود للبنينعلميمرتضى ثائر جبار خضير1492221511008058

الهندسة/جامعة ذي قار654االعدادية المركزية للبنينعلميكرار مطشر جاسم محمد1493221511003256

الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية السوق للبناتعلميزينب محمد عباس فيصل1494221512100078

الهندسة/جامعة ذي قار653ثانوية النور للبناتعلميشهد عباس رهيف عوده1495221512156083

الهندسة/جامعة ذي قار653ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميسجى مراد كاظم جليل1496221512175055
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الهندسة/جامعة ذي قار653اعدادية الوحدة للبناتعلميغصون عبد هللا نغيمش زماط1497221512150061

الهندسة/جامعة ذي قار653اعدادية النجاح للبنينعلميعباس علي غافل وحش1498221511067048

الهندسة/جامعة ذي قار653اعدادية بردى للبناتعلميمريم غازي نزال عواد1499221512163084

الهندسة/جامعة ذي قار652اعدادية الشموخ للبناتعلميزينب محمد جواد كاظم حسن1500221512134039

الهندسة/جامعة ذي قار652ثانوية الوالية اللبناتعلمييقين عبد الزهره خضير مضخور1501221512190050

الهندسة/جامعة ذي قار652ثانوية الرازي األهلية للبناتعلمينور الهدى عدنان شعيث خلف1502221512113054

الهندسة/جامعة ذي قار652للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميفاطمة حسن دخيل فشيخ1503221512112032

الهندسة/جامعة ذي قار652اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحوراء عقيل حسين جعفر1504221512153057

الهندسة/جامعة ذي قار651ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميشمس احمد هاشم عبد1505221512141087

الهندسة/جامعة ذي قار651اعدادية  الناصرية للبناتعلميأيناس رمضان خلف محمد1506221512149002

الهندسة/جامعة ذي قار651اعدادية الشطرة للبناتعلميحنين عماد حصيل عطشان1507221512161025

الهندسة/جامعة ذي قار651اعدادية المصطفى للبناتعلميصبا قيس جاسم محمد1508221512105073

الهندسة/جامعة ذي قار651ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميضي عالء جبار عبد1509221512128058

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية الوركاء للبناتعلميعال عدنان عبد هللا حسين1510221512157049

الهندسة/جامعة ذي قار650ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميصفا حسين فالح عبد هللا1511221512155088

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية السوق للبناتعلميصفا محمد باقر مراد فرهود1512221512100103

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية الجزائر للبنينعلميحسين رياض كاظم صالح1513221511042016

الهندسة/جامعة ذي قار650ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمييقين حسين محمد كاظم1514221512185108

الهندسة/جامعة ذي قار650ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميريام جعفر ناصر حسين1515221512175034

الهندسة/جامعة ذي قار649ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب حميد صبط راشد1516221512155060

الهندسة/جامعة ذي قار649ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميريم عيسى معارج ثجيل1517221512128034

الهندسة/جامعة ذي قار649ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميصفا محسن عريبي حسين1518221512185071

الهندسة/جامعة ذي قار649اعدادية اليرموك للبنينعلميسالم جبار عيسى حاجم1519221511004035

الهندسة/جامعة ذي قار649اعدادية ام البنين للبناتعلميأنفال وارد سعود عبد العزيز1520221512152004

الهندسة/جامعة ذي قار649ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميتبارك مصطفى حميد جبار1521221512185018

الهندسة/جامعة ذي قار648اعدادية قلعة سكر للبنينعلميزين العابدين جواد كاظم طراد1522221511030060

الهندسة/جامعة ذي قار648ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميوالء كمال حامد ياسر1523221512113061

الهندسة/جامعة ذي قار648ثانوية هاجر للبناتعلمياسيل عبد هللا صالح ياسر1524221512120005

العلوم/جامعة ذي قار647للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميهدى قاسم عويد ساجت1525221512112041

العلوم/جامعة ذي قار646اعدادية الفاضالت للبناتعلميامنه شهيد حسين عبد الرزاق1526221512165014

العلوم/جامعة ذي قار645ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميزهراء علي شريف نعمة1527221512113023

العلوم/جامعة ذي قار643اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين علي عبد السيد عبد الخضر1528221511002060

العلوم/جامعة ذي قار642ثانوية النور للبناتعلميساره قيس جادر عبيد1529221512156072

العلوم/جامعة ذي قار642ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميامنه عوده عبيد غالي1530221512143002
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العلوم/جامعة ذي قار639اعدادية الكرامة للبناتعلمياساور منعثر محيسن نصر هللا1531221512151009

العلوم/جامعة ذي قار639اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء حسن وداعه عباس1532221512103072

العلوم/جامعة ذي قار638اعدادية الغراف للبنينعلميحسين أحسان جاسم صيهود1533221511022050

العلوم/جامعة ذي قار638اعدادية بردى للبناتعلميشهد رزاق عبد هاشم1534221512163063

العلوم/جامعة ذي قار637ثانوية المروج للبناتعلميازهار عوده حسن كشيش1535221512137004

العلوم/جامعة ذي قار636اعدادية الشيماء للبناتعلميمروه فرج بدر عباس1536221512110026

العلوم/جامعة ذي قار636ثانوية العلوم االهلية للبناتعلميضحى رزاق مهدي سوادي1537221512119012

العلوم/جامعة ذي قار635اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلميعلي يوسف جاسم محمد1538221511212012

العلوم/جامعة ذي قار635اعدادية ام البنين للبناتعلميهوادر عزران نعيثل فليح1539221512152079

العلوم/جامعة ذي قار635ثانوية المروج للبناتعلميضحى عبد األئمه عذوف عداي1540221512137016

العلوم/جامعة ذي قار634اعدادية الفرات للبناتعلميحوراء فاضل سفيح مجذاب1541221512101026

العلوم/جامعة ذي قار633ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميزهراء عبد الحسن حنون جبرة هللا1542221512199018

العلوم/جامعة ذي قار631ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميميامي حميد كامل واجد1543221512139090

العلوم/جامعة ذي قار631ثانوية العقيلة للبناتعلميجيهان جبار نعيم داخل1544221512179012

العلوم/جامعة ذي قار630اعدادية الشيماء للبناتعلميرواء خلف موتان غانم1545221512110012

العلوم/جامعة ذي قار628اعدادية المصطفى للبناتعلميساره رياض داخل جابر1546221512105061

العلوم/جامعة ذي قار628اعدادية عشتار للبناتعلميحنين رحيم محمد عالوي1547221512158021

العلوم/جامعة ذي قار628اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد مهدي قاسم عيال1548221511036026

العلوم/جامعة ذي قار627ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميكوثر حسين خورشيد رشيد1549221512125093

العلوم/جامعة ذي قار625اعدادية تونس للبناتعلميزينب مسير امريد سعد1550221512106041

العلوم/جامعة ذي قار624اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر عطية غميس مذبوب1551221511010046

العلوم/جامعة ذي قار623اعدادية الفضائل للبناتعلميفاطمه اسعد باقر عباس1552221512104034

العلوم/جامعة ذي قار623اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء عبد االمير دهيم جويد1553221512165024

العلوم/جامعة ذي قار623اعدادية الشموخ للبناتعلميمريم حسين كاظم فنجان1554221512134055

العلوم/جامعة ذي قار622ثانوية النور للبناتعلميزهراء امجد ورد ساجت1555221512156046

العلوم/جامعة ذي قار622االعدادية المركزية للبنينعلميباقر كاظم غالي نتيشون1556221511003056

العلوم/جامعة ذي قار620اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء جابر حسن مهيجر1557221512153090

العلوم/جامعة ذي قار620اعدادية تونس للبناتعلميحوراء حميد فاخر منحر1558221512106023

العلوم/جامعة ذي قار620اعدادية أور للبناتعلميساره عقيل يوسف عوده1559221512154059

العلوم/جامعة ذي قار620ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميحوراء صادق عبد شاهين1560221512178007

العلوم/جامعة ذي قار618ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمييقين ناظم مهدي صكر1561221512185109

العلوم/جامعة ذي قار618ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميدموع كامل هاشم علوان1562221512107020

العلوم/جامعة ذي قار618اعدادية تونس للبناتعلميعذراء عبد جوالن علي1563221512106048

العلوم/جامعة ذي قار617اعدادية الحدباء للبناتعلميتبارك محمد محسن حمدان1564221512162027
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العلوم/جامعة ذي قار616ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميجعفر صادق حسن جاسم1565221511093007

العلوم/جامعة ذي قار614اعدادية أور للبناتعلميتقى مؤيد فالح حسن1566221512154019

العلوم/جامعة ذي قار614ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميطيبه صالح هاشم مدلول1567221512140020

العلوم/جامعة ذي قار614اعدادية االصالح للبنينعلميزيد مصطفى نمر رشاك1568221511015052

العلوم/جامعة ذي قار613ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميزين العابدين محمد جعفر ناصر علي1569221511093021

العلوم/جامعة ذي قار612اعدادية العقبة للبناتعلميفاطمه حبيب محسن شبيب1570221512111044

العلوم/جامعة ذي قار611اعدادية المصطفى للبناتعلميغفران علي رضا جابر1571221512105081

العلوم/جامعة ذي قار611اعدادية الفردوس للبناتعلميشهد سعد محمد طاهر1572221512102053

العلوم/جامعة ذي قار610ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميسما مشتاق نعمة عبد السيد1573221512113032

العلوم/جامعة ذي قار609ثانوية صفي الدين للبنينعلميسعد كاظم جابر رحيل1574221511061028

العلوم/جامعة ذي قار608.6ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميكوثر رياض محسن شدود1575221512159022

العلوم/جامعة ذي قار608ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميهدى مؤيد صادق كاظم1576221512125117

العلوم/جامعة ذي قار608اعدادية سكينة للبناتعلميحوراء حافظ محمد نكيان1577221512116014

العلوم/جامعة ذي قار608ثانوية صفي الدين للبنينعلميسعد فيصل عبد الحسين عداي1578221511061027

العلوم/جامعة ذي قار607ثانوية الصمود للبنينعلميحسين علي عبد المنعم عباس1579221511008021

العلوم/جامعة ذي قار606ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميمرتضى عالء جار هللا ياسين1580221511093043

العلوم/جامعة ذي قار604اعدادية العكيكة للبنينعلمياركان ماجد كاظم عوده1581221511041021

العلوم/جامعة ذي قار604االعدادية المركزية للبنينعلمينورس رشيد نعيم مشكور1582221511003346

العلوم/جامعة ذي قار603اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحوراء رشيد نعيم مشكور1583221512153054

العلوم/جامعة ذي قار603اعدادية الفاضالت للبناتعلميهاله عبد االمير شلفاط سعيد1584221512165105

العلوم/جامعة ذي قار603اعدادية الوركاء للبناتعلميمنتهى كريم كاظم رهيج1585221512157058

العلوم/جامعة ذي قار603اعدادية الناصرية للبنينعلميمصطفى مسير عبد صياح1586221511001244

العلوم/جامعة ذي قار603اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد عبود حسين علي1587221511002207

العلوم/جامعة ذي قار603االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر عبد عون سعود رخيص1588221511003116

العلوم/جامعة ذي قار602ثانوية النور للبناتعلميفاطمه صادق محسن عامر1589221512156102

العلوم/جامعة ذي قار602االعدادية المركزية للبنينعلميكرار علي محمد حسن محيسن1590221511003253

العلوم/جامعة ذي قار602اعدادية الفردوس للبناتعلميمنتهى ماجد مصبح جاسم1591221512102072

العلوم/جامعة ذي قار602اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميحيدر سعد عبد هللا كعيد1592221511082028

العلوم/جامعة ذي قار601اعدادية غرناطة للبنينعلمياحمد رزاق شمال محيي1593221511017005

العلوم/جامعة ذي قار599اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميعلي مخيلف جبر سلمان1594221511082057

العلوم/جامعة ذي قار599اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميمحمد ريسان جميل مزعل1595221511082073

العلوم/جامعة ذي قار598ثانوية الحقيقة للبنينعلمياحمد داخل مهدي وثيج1596221511052003

العلوم/جامعة ذي قار598اعدادية الطموح المختلطةعلميعيسى طالب كيطان خليف1597221511236058

العلوم/جامعة ذي قار598االعدادية المركزية للبنينعلميمعتمد عبد العظيم ضايف معيجل1598221511003324
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العلوم/جامعة ذي قار597اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسن علي ناصر مكطوف1599221511035058

العلوم/جامعة ذي قار597اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين سامي دلي حمد1600221511001062

العلوم/جامعة ذي قار597اعدادية البطحاء للبنينعلمياحمد حسين عبيد شرشاب1601221511006004

العلوم/جامعة ذي قار597اعدادية سكينة للبناتعلميميعاد صالح ياسر فزع1602221512116042

العلوم/جامعة ذي قار596ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميآيات رافع سلمان ناصر1603221512113003

العلوم/جامعة ذي قار596ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد هالل سعود سلطان1604221511081084

العلوم/جامعة ذي قار596اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي رحيم جالب سميسم1605221511028117

العلوم/جامعة ذي قار596اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميامير لطيف كاظم شنيار1606221511010018

العلوم/جامعة ذي قار596اعدادية االصالح للبنينعلميباسم داود زرزور مدهوش1607221511015021

العلوم/جامعة ذي قار596اعدادية االصالح للبنينعلميحسين عماد كاظم حري1608221511015038

العلوم/جامعة ذي قار595اعدادية الغراف للبنينعلميحيدر راجي زويد عيسى1609221511022066

العلوم/جامعة ذي قار595ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميساره محمد جريح تعيبان1610221512113030

العلوم/جامعة ذي قار594اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد موسى حسن كريم1611221511031019

العلوم/جامعة ذي قار594اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد محمد عبد هللا شهد1612221511001028

العلوم/جامعة ذي قار594اعدادية أور للبناتعلميزينب حسن عبد هللا مزيعل1613221512154048

العلوم/جامعة ذي قار594ثانوية الفالح المختلطةعلميداود سالم علي حمود1614221511204011

العلوم/جامعة ذي قار594ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميصفاء غازي سعيد صحن1615221511053051

العلوم/جامعة ذي قار593اعدادية الشباب للبنينعلميحيدر ناجي سعيد صحن1616221511033046

العلوم/جامعة ذي قار593ثانوية زنوبيا للبناتعلميعبير احمد صالح كريم1617221512108024

العلوم/جامعة ذي قار592اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسين محمد جبار صالح1618221511019053

العلوم/جامعة ذي قار592ثانوية الحقيقة للبنينعلمياثير داخل مهدي وثيج1619221511052001

العلوم/جامعة ذي قار592ثانوية النهضة للبناتعلمييقين ضياء فارس سعدون1620221512147028

العلوم/جامعة ذي قار591اعدادية الغراف للبنينعلميمحمود كامل شريف كاظم1621221511022217

العلوم/جامعة ذي قار591اعدادية المصطفى للبناتعلميضحى عبد الزهره جبير كشكول1622221512105075

العلوم/جامعة ذي قار591ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميابرار عبد الباري حسين صالح1623221512139002

العلوم/جامعة ذي قار591اعدادية الشطرة للبنينعلميعلي امجد حمادي محيسن1624221511018095

العلوم/جامعة ذي قار590اعدادية النيل للبناتعلمياسراء شمخي جابر كاظم1625221512169012

العلوم/جامعة ذي قار589اعدادية الفيحاء للبناتعلمياسماء جبار ناصر مسفر1626221512109004

العلوم/جامعة ذي قار589االعدادية المركزية للبنينعلميفرزدق ابراهيم حسابه حسن1627221511003239

العلوم/جامعة ذي قار589اعدادية الفرات للبناتعلميمريم خليل حمد عبد علي1628221512101079

العلوم/جامعة ذي قار589اعدادية العقبة للبناتعلميأسراء زامل حسن حداد1629221512111002

العلوم/جامعة ذي قار588اعدادية رملة للبناتعلميهدى صالح عبد جبار1630221512115070

العلوم/جامعة ذي قار588ثانوية الرويمي المختلطةعلميحسين عبد الباري مزبان صيهود1631221511243003

العلوم/جامعة ذي قار588اعدادية العقبة للبناتعلميحنين حسين محمد مهاوي1632221512111016
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العلوم/جامعة ذي قار588اعدادية الكرمة  للبنينعلميحسين علي مكطوف جويد1633221511039041

العلوم/جامعة ذي قار587اعدادية النصر للبناتعلمينسرين علي حاجم سلطان1634221512167052

العلوم/جامعة ذي قار587اعدادية ام البنين للبناتعلميميساء عزيز مهدي جرات1635221512152070

العلوم/جامعة ذي قار587اعدادية ام البنين للبناتعلميآمال علي عداي عرنوص1636221512152003

العلوم/جامعة ذي قار587اعدادية الشباب للبنينعلميعبد هللا عجيل مرزوك سلطان1637221511033075

العلوم/جامعة ذي قار587اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد فرج حسن صبيح1638221511010144

العلوم/جامعة ذي قار586ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمينرجس ميثم عبد الرضا عبد الحسين1639221512185097

العلوم/جامعة ذي قار586اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي ليث حميد عبد االمير1640221511002155

العلوم/جامعة ذي قار586للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميسارة جبار كريوش عبد هللا1641221512112023

العلوم/جامعة ذي قار585اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعماد حميد جباره وطبان1642221511035180

العلوم/جامعة ذي قار584اعدادية اليرموك للبنينعلميابراهيم حسين كشكول هالل1643221511004002

العلوم/جامعة ذي قار584اعدادية العالمة االميني للبنينعلميمحمد صالح كريم حميد1644221511054056

العلوم/جامعة ذي قار584ثانوية العرفان المختلطةعلميعلي راجي كاظم صكر1645221511201022

العلوم/جامعة ذي قار584ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميصابرين عبد الهادي مسير عجاج1646221512155087

العلوم/جامعة ذي قار584اعدادية الشرقية للبنينعلميعبد هللا محمد ماضي محيسن1647221511007099

العلوم/جامعة ذي قار584اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميافراح ناظم جاسم جبر1648221512153016

العلوم/جامعة ذي قار584اعدادية الكندي للبنينعلميأنور علوان ضاري عوده1649221511011011

العلوم/جامعة ذي قار583اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميفاضل عويد سهر لطيف1650221511021161

العلوم/جامعة ذي قار583اعدادية الفجر  للبنينعلميهيثم سلمان خضير نادر1651221511031180

العلوم/جامعة ذي قار583اعدادية كربالء  للبنينعلميعبد هللا حيدر عبد يوسف1652221511036154

العلوم/جامعة ذي قار583اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعالء صباح عامر داود1653221511020096

العلوم/جامعة ذي قار583ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميأحمد صادق عبد الحسين صاحب1654221511014002

العلوم/جامعة ذي قار583ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتعلميبراء اياد دبي ناصر1655221512200004

العلوم/جامعة ذي قار581اعدادية االبرار للبنينعلميجراح حيدر شريف شنيار1656221511091023

العلوم/جامعة ذي قار581اعدادية الجمهورية للبنينعلميكرار علي حسين عليوي1657221511002178

العلوم/جامعة ذي قار581اعدادية الشرقية للبنينعلميجواد حيدر جواد كاظم1658221511007033

العلوم/جامعة ذي قار581ثانوية بابل المختلطةعلميمحمد ياسر حسين كريم1659221511207022

العلوم/جامعة ذي قار581ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميختام فيصل فرحان غانم1660221512118016

العلوم/جامعة ذي قار579ثانوية ابي تراب للبنينعلميامجد سلمان ضاحي مسير1661221511081017

العلوم/جامعة ذي قار579الخارجياتعلميرسل صباح عبد اللطيف كريم1662221512401006

العلوم/جامعة ذي قار579اعدادية الناصرية للبنينعلميعصام محمد راضي صبيح1663221511001137

العلوم/جامعة ذي قار579ثانوية العقيلة للبناتعلمينرمين عالء عطشان طلب1664221512179025

العلوم/جامعة ذي قار579ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميسرى علي ماجد منادي1665221512155081

العلوم/جامعة ذي قار579ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميرسل ستار وداي غازي1666221512155048
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العلوم/جامعة ذي قار579اعدادية الشرقية للبنينعلميسجاد عبد الحسن عبد حميد1667221511007079

العلوم/جامعة ذي قار578اعدادية أور للبناتعلميفرح وصفي طاهر علي1668221512154087

العلوم/جامعة ذي قار578ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةعلميحسن مكطوف خلف دحيلس1669221511246006

العلوم/جامعة ذي قار578ثانوية الشهداء للبنينعلميمصطفى عبد الحسين حذرف مزيعل1670221511057025

العلوم/جامعة ذي قار578ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميرسل خماس مسير كزير1671221512185028

العلوم/جامعة ذي قار577ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميحوراء سمير ارزيج حنيش1672221512185021

العلوم/جامعة ذي قار577ثانوية الفالح المختلطةعلميعارف سالم خلف عبد العالي1673221511204013

العلوم/جامعة ذي قار577االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد خاشع عبد الكاظم جابر1674221511003274

العلوم/جامعة ذي قار577االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر جبار عبد الحسن محمد1675221511003104

العلوم/جامعة ذي قار577اعدادية السالم للبنينعلميعباس ناصر حميد محيل1676221511013088

العلوم/جامعة ذي قار577ثانوية الوثبة للبنينعلميحسين ساجت هريبد بردان1677221511056011

العلوم/جامعة ذي قار576ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمنال احمد شهاب خيون1678221512185092

العلوم/جامعة ذي قار576للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميتبارك مراد جهاد غياض1679221512112008

العلوم/جامعة ذي قار576اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميامنه عبد النبي فليح سلمان1680221512153021

العلوم/جامعة ذي قار576اعدادية الناصرية للبنينعلميحسن عبد الخضر جابر جراح1681221511001056

العلوم/جامعة ذي قار576اعدادية الفهود  للبنينعلميمرتضى خميس عبد الساده مهوس1682221511046110

العلوم/جامعة ذي قار576ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميتقى هادي جميل ضايف1683221512125025

العلوم/جامعة ذي قار575ثانوية الفالح المختلطةعلميدعاء عبد علي عايد عبد العالي1684221512204004

العلوم/جامعة ذي قار575ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميمحمد كريم شنيور باقر1685221511040035

العلوم/جامعة ذي قار575اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي درويش غركان كركر1686221511028115

العلوم/جامعة ذي قار575ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه عدنان محمد خلف1687221512155098

العلوم/جامعة ذي قار575االعدادية المركزية للبنينعلميموسى يوسف محمد عبد1688221511003339

العلوم/جامعة ذي قار574اعدادية سكينة للبناتعلميزينب صالح عبد الحسين كحيني1689221512116025

العلوم/جامعة ذي قار574اعدادية الدواية للبنينعلميحسين رحيم عبود فالح1690221511023034

العلوم/جامعة ذي قار574اعدادية الشرقية للبنينعلميحيدر محمد دحام حمادي1691221511007066

العلوم/جامعة ذي قار574اعدادية غرناطة للبنينعلميامجد عبدالحسين ثجيل سفاح1692221511017018

العلوم/جامعة ذي قار574ثانوية علي المرتضى للبنينعلمياحمد ياسر حسين غياض1693221511038005

العلوم/جامعة ذي قار573ثانوية ابي تراب للبنينعلميعبد هللا سلطان عكله جازع1694221511081055

العلوم/جامعة ذي قار573اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعباس علي محسن جابر1695221511020089

العلوم/جامعة ذي قار573اعدادية الغراف للبنينعلميصباح ريشان شمبار جميل1696221511022102

العلوم/جامعة ذي قار573اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد علي حسن حسين1697221511001015

العلوم/جامعة ذي قار572االعدادية المركزية للبنينعلميعلي سليم صبار كريم1698221511003205

العلوم/جامعة ذي قار572ثانوية زيد بن علي المختلطةعلميعلي سعدون خليف عكلو1699221511217009

العلوم/جامعة ذي قار571اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينرجس فائز عبد اللطيف عبد الحسين1700221512153223
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العلوم/جامعة ذي قار571اعدادية غزة للبناتعلميسهام عويد خلف عكظ1701221512170053

العلوم/جامعة ذي قار571اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميعنود مشرف بادي مهاوش1702221512153175

العلوم/جامعة ذي قار571اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عجيل سعد محمد1703221511002149

العلوم/جامعة ذي قار571االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر مزبان كاطع مزعل1704221511003334

العلوم/جامعة ذي قار571اعدادية النصر للبناتعلميحنين حسن ظاهر خضير1705221512167012

العلوم/جامعة ذي قار570اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميرسل عماد جاسم طاهر1706221512153078

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار617اعدادية الوفاء للبناتعلميدعاء محسن شياع حذيه1707221512172026

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار601اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي رحيم نجم عبد هللا1708221511041104

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار598ثانوية الطيبات اللبناتعلميزينب فاضل جاسم محمد1709221512189020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار595اعدادية العكيكة للبنينعلميسجاد احمد نجم عبد هللا1710221511041065

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار587ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميسيف علي عبد الجبار لفته1711221511053048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار580اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء عباس نزال عبيد1712221512158041

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار579ثانوية النور للبناتعلميرسل حسين مطشر رويح1713221512156040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار576اعدادية أور للبناتعلميساره علي يعقوب يوسف1714221512154060

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572اعدادية الفاضالت للبناتعلميشاه زنان علي عبد نايف1715221512165068

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار570ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميساره حافظ علي عبيد1716221512128052

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار569اعدادية الحمار للبنينعلميمهدي حامض شليج سويج1717221511044032

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567اعدادية ام البنين للبناتعلمياسماء محمد جايد مجلي1718221512152007

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار566ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميفاطمة جابر عبد االمير عبادي1719221512135040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار566ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميالحسين عالء حسين كاظم1720221511058004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار565ثانوية الفاطميات للبناتعلميزينب خضر حيدر شهيب1721221512126029

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعباس محمد قاسم جابر1722221511035133

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562اعدادية الشباب للبنينعلميبارق سامي حسن حبيب1723221511033016

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562ثانوية النور للبناتعلميزينب حسن نوري عبد الرضا1724221512156059

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه احمد ياسر عزيز1725221512103138

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561ثانوية زهرة النجاح للبناتعلميزهراء رحيم حسين طاهر1726221512195005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561ثانوية الهدى االهلية للبناتعلمينور يوسف بدن مطر1727221512118054

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560االعدادية المركزية للبنينعلميكرار جاسم محمد فياض1728221511003246

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560اعدادية أور للبناتعلمياطياف رزاق شهد مطلك1729221512154010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميايه فارس عواد راضي1730221512143006

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560اعدادية الشطرة للبنينعلميمحمد لفته عبد عليوي1731221511018131

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559ثانوية الفاطميات للبناتعلميدعاء وحيد جبر والي1732221512126019

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559اعدادية العالمة االميني للبنينعلميواجد بدر جاسم مرجن1733221511054071

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزينب سليم تعبان سلمان1734221512171049
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558ثانوية الهدى للبناتعلميزينب رياض شيال عبود1735221512146032

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينعلميمحمد ريحان حمزه حربي1736221511060022

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557االعدادية المركزية للبنينعلميياسر عبد الحكيم عاصي حالف1737221511003351

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556ثانوية الفاطميات للبناتعلميزهراء حيدر منشد ضيول1738221512126024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556ثانوية هاجر للبناتعلميهديل قاسم هادي ضوين1739221512120079

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554ثانوية العلوم االهلية للبنينعلميحسين علي طالب حسن1740221511043003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدالل فليح دنان عبود1741221512153069

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى جواد غضبان علي1742221512155078

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554اعدادية الناصرية للبنينعلميعباس عودة منصور مزهر1743221511001120

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554اعدادية االطهار للبنينعلميحسين رشيد عكله هداوي1744221511034026

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554اعدادية الشطرة للبناتعلميهبة هللا يوسف مناف مهدي1745221512161097

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553اعدادية ام البنين للبناتعلميسهام باسم جابر ياسر1746221512152045

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميرسل سالم عبد االمام مهلهل1747221512155047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه عبد الحسين كشكول علوان1748221512103153

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553ثانوية الوالية اللبناتعلميايات عبد الجبار داخل انعيمه1749221512190007

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوديان مراد عبيد زغير1750221512153257

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551ثانوية شبعاد للبناتعلميفرح جاسم تركي محمد1751221512194030

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551اعدادية تونس للبناتعلميجنان سلطان ذجر فليح1752221512106021

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسين علي عطشان حبيب1753221511035076

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار550ثانوية الشيباني األهلية للبناتعلميزينب حسين عبيد علي1754221512144007

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار550ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميسجى عباس عجيمي مطر1755221512125066

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549االعدادية المركزية للبنينعلميعباس عبد الكريم كاظم رهيش1756221511003174

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزهراء علي حمزه ياسين1757221512125051

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمه عبد الحسين محمد عليوي1758221512117031

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد جمال جبر ابراهيم1759221511036218

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548اعدادية السالم للبنينعلميحيدر صباح غافل مذخور1760221511013053

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدعاء سامي كريم شالكه1761221512153064

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد فالح ثامر غالي1762221511031149

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548ثانوية شبعاد للبناتعلميهدى ناجي مايع حسين1763221512194037

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوسن علي حسن حمد1764221512153260

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547اعدادية الفاضالت للبناتعلميهاجر جبار سلمان عبد1765221512165101

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547اعدادية السالم للبنينعلميسعد محمد عبد الحسن نجم1766221511013072

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547اعدادية الشباب للبنينعلميمهند جميل زيارة صبر1767221511033136

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546ثانوية البطائح للبناتعلميمنال حميد مطرب مصبح1768221512197015
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546اعدادية الوحدة للبناتعلميتقى أحمد حمد سليمان1769221512150017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميحوراء عبد الخالق داخل عبد العزيز1770221512175021

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545ثانوية المبدعون االهلية  للبنينعلميعلي زمان عطا نجم1771221511088012

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية الفرات للبناتعلميحنان علي رشاش مطر1772221512101020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية السوق للبناتعلمينور علي تايه علي1773221512100151

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية الكندي للبنينعلميقيصر أحمد جبار شالكه1774221511011103

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية الغراف للبنينعلميمرتضى رزاق علي محمد1775221511022219

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميسجاد عوده خزعل ظاهر1776221511005036

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعمار صبيح جليل طاهر1777221511021156

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية غرناطة للبنينعلميوليد شعيبث عوض طارش1778221511017128

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء صادق عناد جبر1779221512153097

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545اعدادية الوفاء للبناتعلميفرح باقر كريم سلطان1780221512172077

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار544اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء هادي عبيد عليوي1781221512153111

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار544اعدادية  الناصرية للبناتعلميزينب مهدي هادي عذافه1782221512149030

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار544ثانوية الهدى للبناتعلميزينب سالم طالب جاسم1783221512146034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543اعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلميعلي محمد دويح خالوي1784221511300026

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلمياصاله عامر نايف سلطان1785221512155013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543اعدادية البطحاء للبناتعلميعلياء شنان كشاش هليل1786221512160033

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمحمد سعود ناصر حسين1787221511068067

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543اعدادية اليرموك للبنينعلميعلي حسن جبار حسن1788221511004060

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميريام فيصل فرحان غانم1789221512155052

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميهدى احمد طاهر احمد1790221512112039

القانون/جامعة ذي قار566اعدادية البصرتين  للبنينعلميعباس أحمد نغيمش حسن1791221511029086

القانون/جامعة ذي قار563اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميطيبه سعد لطيف هاشم1792221512136027

القانون/جامعة ذي قار556اعدادية الخنساء للبناتعلميزمن عواد حسن جاسم1793221512103071

القانون/جامعة ذي قار553ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميحنين حسن اليذ داود1794221512155029

القانون/جامعة ذي قار548اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميمهند جمال محسن حميدي1795221511307135

القانون/جامعة ذي قار547اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزينب ياسر ضايف عاشور1796221512153124

القانون/جامعة ذي قار621ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب حميد كامل مشكور1797221522107031

القانون/جامعة ذي قار621ثانوية هاجر للبناتادبيساره محمد عارف نعمه1798221522120025

القانون/جامعة ذي قار609ثانوية البينات للبناتادبيمناسك محمد كامل ناصر1799221522193068

القانون/جامعة ذي قار608ثانوية البينات للبناتادبيطيبه محسن قاسم محسن1800221522193057

القانون/جامعة ذي قار598ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيزينب راجي عباس منصور1801221522174009

القانون/جامعة ذي قار589ثانوية االمان اللبناتادبيانعام كاطع شرهان عبيد1802221522180001
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القانون/جامعة ذي قار586اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيحسين محمد يوسف حسون1803221521068004

القانون/جامعة ذي قار581اعدادية الكندي للبنينادبييوسف خالد مزعل عردوس1804221521011105

القانون/جامعة ذي قار580ثانوية التعاون المختلطةادبيايات صادق جليل عطيه1805221522224002

القانون/جامعة ذي قار578اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيفيصل جبار شاكر علك1806221521068018

القانون/جامعة ذي قار577ثانوية الخمائل للبناتادبيابتهال زامل حسين بدوي1807221522196001

القانون/جامعة ذي قار573ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيهديل سمير محمد حميدي1808221522227023

القانون/جامعة ذي قار570اعدادية الكرمة  للبنينادبيعلي صدام عبد الحسين كاظم1809221521039052

القانون/جامعة ذي قار569اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيسجاد بشار شمخي ياسر1810221521068007

القانون/جامعة ذي قار569ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمة ناصر عبد الحسين جابر1811221522107043

القانون/جامعة ذي قار569اعدادية الفردوس للبناتادبيعبير عبد الكريم خلف عبيد1812221522102029

القانون/جامعة ذي قار567ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيسبأ علي عويد جبار1813221522177034

القانون/جامعة ذي قار566اعدادية اليرموك للبنينادبيكرار جاسم جابر حسون1814221521004052

القانون/جامعة ذي قار566اعدادية أور للبناتادبيحنين فاضل عواد هزاع1815221522154007

القانون/جامعة ذي قار559الخارجيونادبيحازم فائق وهيل مذكور1816221521400010

القانون/جامعة ذي قار553ثانوية القمرين المختلطةادبيايمن لطيف ويطان جويد1817221521240007

القانون/جامعة ذي قار551اعدادية الرفاعي للبناتادبينبا علي شريف غانم1818221522168050

القانون/جامعة ذي قار548ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك وليد قنديل كاظم1819221522107012

القانون/جامعة ذي قار547ثانوية الفالح المختلطةادبيكرار فاروق محمد راشد1820221521204039

القانون/جامعة ذي قار546ثانوية الواثق المختلطةادبيايات علي عبد الحسين خلف1821221522235001

القانون/جامعة ذي قار546ثانوية النبوغ للبناتادبيهند جعفر يونس كريم1822221522114029

القانون/جامعة ذي قار546اعدادية الفيحاء للبناتادبيهدير غالب محمد شمخي1823221522109025

القانون/جامعة ذي قار545ثانوية الخلد المختلطةادبيعمر صادق جواد كاظم1824221521245009

القانون/جامعة ذي قار544ثانوية التحرير اللبناتادبينبراس قاسم متاني علي1825221522183036

القانون/جامعة ذي قار544ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب جاسم محمد عذاب1826221522166014

القانون/جامعة ذي قار541 تموز للبنات14ثانوية ادبيبنين كريم محسن حواس1827221522127006

القانون/جامعة ذي قار540اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء ستار بجاي كاظم1828221522152019

القانون/جامعة ذي قار540اعدادية ام البنين للبناتادبيآيه سعد رحيم عبد الساده1829221522152009

القانون/جامعة ذي قار539اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء ماجد محسن نمنوم1830221522149029

القانون/جامعة ذي قار539ثانوية الجوادين للبنينادبيجاسم جواد عفات رجي1831221521012003

القانون/جامعة ذي قار538اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر حسين ناصر أبو الهيل1832221521047174

القانون/جامعة ذي قار538ثانوية تل الزعتر المختلطةادبياحمد عبد الباري مهدي عجيمي1833221521227003

القانون/جامعة ذي قار537اعدادية الشيماء للبناتادبيبركات عباس علي محمد1834221522110004

القانون/جامعة ذي قار536اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيبتول نزار حسون محمد1835221522153014

القانون/جامعة ذي قار536اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيباسم محمد علي ياس خضير1836221521068002
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القانون/جامعة ذي قار535اعدادية النيل للبناتادبيزهراء عبد االمير سالم مشرف1837221522169016

القانون/جامعة ذي قار532ثانوية الثوار المختلطةادبيفرحان قاسم ناهي عريبي1838221521226015

القانون/جامعة ذي قار531ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسن علي بشير حمود1839221521238008

القانون/جامعة ذي قار531ثانوية الفرزدق المختلطةادبيكرار علي كندوح سلطان1840221521219014

القانون/جامعة ذي قار531ثانوية الفالح المختلطةادبيسجاد مهدي صالح جاسم1841221521204024

القانون/جامعة ذي قار530اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيسيف ظاهر ياس خضير1842221521068009

القانون/جامعة ذي قار529اعدادية السوق للبناتادبينور الهدى نذير يسر جناح1843221522100057

القانون/جامعة ذي قار529ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيهيام هاشم خشم صنكور1844221522131023

القانون/جامعة ذي قار528اعدادية العكيكة للبنينادبيمحمود محمد طارش دخيل1845221521041057

القانون/جامعة ذي قار526ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيمراد ذياب شهيب هذال1846221521308027

القانون/جامعة ذي قار526اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد مشتاق عبد كريم1847221521005044

القانون/جامعة ذي قار525اعدادية الشطرة للبناتادبيحوراء حكمت هاشم فارس1848221522161015

القانون/جامعة ذي قار524ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرسل جاسم عطيه شراد1849221522177019

القانون/جامعة ذي قار524ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء باسم بدر عبيد1850221522166009

القانون/جامعة ذي قار524ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيفاطمة باشي سرحان ظاهر1851221522177040

القانون/جامعة ذي قار523اعدادية الناصرية للبنينادبيعيسى سلمان زغير رهيف1852221521001048

القانون/جامعة ذي قار523اعدادية الكرمة  للبنينادبياحمد طالب محسن علي1853221521039002

القانون/جامعة ذي قار522اعدادية الشطرة للبنينادبيسيف الدين محمد علي بشار جفات1854221521018046

القانون/جامعة ذي قار522اعدادية النيل للبناتادبيحوراء كامل هاشم عبد هللا1855221522169009

القانون/جامعة ذي قار522ثانوية االبتهال للبناتادبيآالء عبد االمير حسن علي1856221522166002

القانون/جامعة ذي قار522ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيوالء حسين ناهي ضامن1857221522135017

القانون/جامعة ذي قار521ثانوية الجوادين للبنينادبييعقوب عاشور نعمه صكر1858221521012036

القانون/جامعة ذي قار521اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيايوب خضير جمعه نعيمه1859221521212003

القانون/جامعة ذي قار521ثانوية البينات للبناتادبيجنات جمعه ناصر عباس1860221522193016

القانون/جامعة ذي قار520ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيبراء باقر عبد الرزاق كاظم1861221522135002

القانون/جامعة ذي قار520اعدادية مهد االنبياء للبنينادبييحيى عواد عطشان بهلول1862221521068023

القانون/جامعة ذي قار520اعدادية الكندي للبنينادبيكامل لطيف بديوي طارش1863221521011076

القانون/جامعة ذي قار519اعدادية المعارف المختلطةادبيحيدر جاسم محمد عيسى1864221521239007

القانون/جامعة ذي قار517ثانوية الخلد المختلطةادبيصفاء عادل كاطع جفات1865221521245005

القانون/جامعة ذي قار517اعدادية بردى للبناتادبياديان محمد جلود محسن1866221522163003

القانون/جامعة ذي قار517اعدادية النصر للبناتادبيساره حمود ثجيل مجلي1867221522167038

القانون/جامعة ذي قار516ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبيسجاد علي شالكه اليذ1868221521208006

القانون/جامعة ذي قار516ثانوية الوالية اللبناتادبيصفا محمد بشاره صالح1869221522190022

القانون/جامعة ذي قار515اعدادية ام البنين للبناتادبينور محمد عبود عبد هللا1870221522152061
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القانون/جامعة ذي قار514اعدادية الكندي للبنينادبيحامد عبد الحسين شذر حسان1871221521011020

القانون/جامعة ذي قار513اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب خلف منشد كماش1872221522160026

القانون/جامعة ذي قار513للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيأحمد خالد خضير راضي1873221521079003

القانون/جامعة ذي قار513اعدادية الشباب للبنينادبيسجاد راضي عبد الحسن كاطع1874221521033025

القانون/جامعة ذي قار512اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمنتظر حسن ناصر شنان1875221521069047

القانون/جامعة ذي قار512ثانوية النبوغ للبناتادبياساور ناظم سالم عاجل1876221522114001

القانون/جامعة ذي قار511ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيفراس فاضل ارزيج صالح1877221521227029

القانون/جامعة ذي قار510اعدادية عشتار للبناتادبيريام حسون جابر منشد1878221522158014

القانون/جامعة ذي قار509اعدادية المعارف المختلطةادبيرياض جمعة عطية صالح1879221521239011

القانون/جامعة ذي قار509ثانوية الصدرين المختلطةادبيهدى ناصر ثجيل بجاي1880221522213009

القانون/جامعة ذي قار508اعدادية الوفاء للبناتادبيدموع جاسم محمد شريف1881221522172011

القانون/جامعة ذي قار508ثانوية الرباب  للبناتادبيساجدين عاجل احمد لفله1882221522133023

القانون/جامعة ذي قار508ثانوية قرة االعين للبناتادبيسرى حميد رهيف صوين1883221522124026

القانون/جامعة ذي قار508اعدادية الرفاعي  للبنينادبيياس علي مطلب لفته1884221521028078

القانون/جامعة ذي قار508ثانوية النبوغ للبناتادبيزينب داخل نور صفار1885221522114020

القانون/جامعة ذي قار508اعدادية المختار للبنينادبيحسين فرقد صالح هادي1886221521047054

القانون/جامعة ذي قار507ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيإيمان كريم أبديوي فندي1887221522177007

القانون/جامعة ذي قار507اعدادية الشطرة للبنينادبيعباس ريسان حريجه جوده1888221521018053

القانون/جامعة ذي قار506ثانوية زنوبيا للبناتادبيسماح مهدي هاشم حسن1889221522108014

القانون/جامعة ذي قار505اعدادية بردى للبناتادبينوره رحيم علوان ياسر1890221522163051

القانون/جامعة ذي قار505اعدادية الجزائر للبنينادبيأحمد عبد الباري كاظم ناجي1891221521042003

القانون/جامعة ذي قار505اعدادية البطحاء للبنينادبيحيدر علي ارزيج عذاب1892221521006037

القانون/جامعة ذي قار505ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر حسين منصور حسين1893221521056007

القانون/جامعة ذي قار504ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسجاد محمد نعيم عباس1894221521227014

القانون/جامعة ذي قار504اعدادية الجزائر للبنينادبياكرم كاظم فرج خير هللا1895221521042010

القانون/جامعة ذي قار504ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياخالص ياسر حسوني ثجيل1896221522107002

القانون/جامعة ذي قار504ثانوية البينات للبناتادبيافراح فليح حسن نايف1897221522193007

القانون/جامعة ذي قار503اعدادية االخاء للبنينادبيكرار كاظم غالي محيسن1898221521037065

القانون/جامعة ذي قار502ثانوية الجاحظ المختلطةادبيصبا نجم عبد الحسن حنيدل1899221522238001

القانون/جامعة ذي قار502اعدادية المرتضى  للبنينادبيليث صالح مجبس عباس1900221521019038

القانون/جامعة ذي قار502ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيآمال عيدان سالم انتيش1901221522227001

القانون/جامعة ذي قار502ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيمهند خيون محمد كريم1902221521071023

القانون/جامعة ذي قار502ثانوية بابل المختلطةادبياسعد جاسم محمد عنكوش1903221521207003

القانون/جامعة ذي قار501ثانوية االبتهاج المختلطةادبينجاح حسن شوجان بطيوي1904221521215012
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القانون/جامعة ذي قار501ثانوية علي المرتضى للبنينادبيسجاد صبار دفار جبر1905221521038016

القانون/جامعة ذي قار501ثانوية مسقط المختلطةادبيعبد المجيد رعد عبد المجيد بدر1906221521234008

القانون/جامعة ذي قار501اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحميد علي حميد جبار1907221521009028

القانون/جامعة ذي قار501اعدادية عشتار للبناتادبيضحى قيصر بدر سليمان1908221522158033

القانون/جامعة ذي قار501اعدادية سكينة للبناتادبيرؤى حميد حسين شنيتر1909221522116026

القانون/جامعة ذي قار501اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي تحسين خضير جواد1910221521028040

القانون/جامعة ذي قار501الخارجيونادبياثير لفته عبد الحسين حاجم1911221521400001

القانون/جامعة ذي قار500اعدادية الفجر  للبنينادبيمنتظر جبار راضي نعمه1912221521031051

القانون/جامعة ذي قار500اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر صباح سلمان نايف1913221521010113

القانون/جامعة ذي قار500ثانوية الخمائل للبناتادبيسجى حبيب هاشم علي1914221522196013

القانون/جامعة ذي قار500اعدادية الفيحاء للبناتادبيرواء عبد الحسين سلمان عباس1915221522109006

التمريض/جامعة ذي قار662اعدادية الوحدة للبناتعلميهدى حسن ياسر عباس1916221512150083

التمريض/جامعة ذي قار660اعدادية الخنساء للبناتعلمياالء عبد العظيم ضهد خضير1917221512103019

التمريض/جامعة ذي قار660ثانوية الوالية اللبناتعلميوفاء عبد داود سويلم1918221512190049

التمريض/جامعة ذي قار659اعدادية المرتضى  للبنينعلميعباس علي كاظم روضان1919221511019105

التمريض/جامعة ذي قار659اعدادية الطموح المختلطةعلميسجاد رضوي كاظم نعيمه1920221511236027

التمريض/جامعة ذي قار659اعدادية الطموح المختلطةعلميعزيز راهي شبل نصيف1921221511236046

التمريض/جامعة ذي قار658اعدادية المصطفى للبناتعلميسكينه حسين ريكان عطية1922221512105067

التمريض/جامعة ذي قار654ثانوية هاجر للبناتعلميبتول عبد خلف مشعان1923221512120011

التمريض/جامعة ذي قار652اعدادية عشتار للبناتعلميسارة احمد حنون بداي1924221512158053

التمريض/جامعة ذي قار652اعدادية الفيحاء للبناتعلميزمرد جاسم محمد عجمي1925221512109033

التمريض/جامعة ذي قار650اعدادية المصطفى للبناتعلميسجود علي خشان غضبان1926221512105065

التمريض/جامعة ذي قار648اعدادية الزهراء للبناتعلميهاجر علي قاسم حسين1927221512164086

التمريض/جامعة ذي قار646اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدعاء نعيم شبيب سلمان1928221512153067

التمريض/جامعة ذي قار645اعدادية قلعة سكر للبناتعلميكوثر علي حياوي اليذ1929221512171094

التمريض/جامعة ذي قار644اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمالك حميد راشد كعيد1930221512153211

التمريض/جامعة ذي قار644ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميسمر سعد سلمان ثويني1931221512143022

التمريض/جامعة ذي قار644اعدادية الوركاء للبناتعلميختام عاشور عيسى علي1932221512157018

التمريض/جامعة ذي قار644اعدادية الوركاء للبناتعلميمريم خضر صياح مسير1933221512157057

التمريض/جامعة ذي قار643اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء طارق محمد محيسن1934221512102018

التمريض/جامعة ذي قار643اعدادية الزهراء للبناتعلميميسم سالم شنور كاظم1935221512164076

التمريض/جامعة ذي قار642ثانوية هاجر للبناتعلميهدى علي عبد الحسين احمد1936221512120077

التمريض/جامعة ذي قار641اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزينب عجيل شالل طعمه1937221512153118

التمريض/جامعة ذي قار640ثانوية العلوم االهلية للبناتعلميزهراء ثائر حبيب علي1938221512119005
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التمريض/جامعة ذي قار640اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوعد عبد هللا سعد عبيد1939221512153261

التمريض/جامعة ذي قار639اعدادية الرفاعي للبناتعلميساره فندي شعيث شاهين1940221512168036

التمريض/جامعة ذي قار639اعدادية عشتار للبناتعلميمنة هللا حسن بغدادي سلمان1941221512158079

التمريض/جامعة ذي قار638اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه رحيم عبد بياد1942221512164061

التمريض/جامعة ذي قار637ثانوية الهدى للبناتعلمينور محمد ناصر خليف1943221512146068

التمريض/جامعة ذي قار637اعدادية أور للبناتعلميصفاء حسين علي زري1944221512154069

التمريض/جامعة ذي قار636ثانوية النهضة للبناتعلمياسيل عادل كوكز جثير1945221512147004

التمريض/جامعة ذي قار636اعدادية الفضائل للبناتعلميضحى حسن مطشر كشيش1946221512104031

التمريض/جامعة ذي قار636اعدادية الحدباء للبناتعلمياسيل حسن عبيد ضيدان1947221512162009

التمريض/جامعة ذي قار636ثانوية العقيدة المختلطةعلميأسراء حمود عليعل كزار1948221512232001

التمريض/جامعة ذي قار636اعدادية الشيماء للبناتعلمينقاء منذر عبد الرضا علي1949221512110031

التمريض/جامعة ذي قار636اعدادية رملة للبناتعلميآيات علي محي شوكان1950221512115001

التمريض/جامعة ذي قار635اعدادية ام البنين للبناتعلميطيبة عالء جبار دايخ1951221512152049

التمريض/جامعة ذي قار635ثانوية النور للبناتعلميفاطمه طالب مانع محمد1952221512156103

التمريض/جامعة ذي قار635اعدادية الوحدة للبناتعلميبتول راشد كامل ناصر1953221512150013

التمريض/جامعة ذي قار634اعدادية الفرات للبناتعلميحنين صالح مزهر خشان1954221512101021

التمريض/جامعة ذي قار633اعدادية الوركاء للبناتعلميأنفال عبد الحسين أنعيمة طالل1955221512157007

التمريض/جامعة ذي قار632ثانوية الفاطميات للبناتعلمياالء حمد عجيل هاشم1956221512126004

التمريض/جامعة ذي قار630ثانوية التحرير اللبناتعلمياسراء علي جبارة محمد1957221512183004

التمريض/جامعة ذي قار630ثانوية التحرير اللبناتعلميموج رشيد سهل عبد1958221512183046

التمريض/جامعة ذي قار629ثانوية الهدى للبناتعلميرفيدة عبد العظيم مجيد عبد علي1959221512146021

التمريض/جامعة ذي قار629اعدادية ام البنين للبناتعلميأفراح علي ناصر حمود1960221512152002

التمريض/جامعة ذي قار629اعدادية الزهراء للبناتعلمينادين علي خلف زبيدي1961221512164077

التمريض/جامعة ذي قار628اعدادية المصطفى للبناتعلميحوراء معلك بخيت سرحان1962221512105026

التمريض/جامعة ذي قار628اعدادية الفرات للبناتعلميزينب محمد نعيم عبد علي1963221512101053

التمريض/جامعة ذي قار627اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميعبير عماد عبد لفته1964221512136028

التمريض/جامعة ذي قار627اعدادية الشطرة للبناتعلميهديل غسان حسن حمود1965221512161105

التمريض/جامعة ذي قار625اعدادية النصر للبناتعلميهدى علي دليفي مطرود1966221512167063

التمريض/جامعة ذي قار624اعدادية الفاضالت للبناتعلميمريم باجي عبيد حنون1967221512165087

التمريض/جامعة ذي قار624اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء يعقوب يوسف حلو1968221512165051

التمريض/جامعة ذي قار624ثانوية زنوبيا للبناتعلميكوثر راشد حسين راشد1969221512108028

التمريض/جامعة ذي قار623ثانوية الفجر للبناتعلميزهراء كاظم موحان جبر1970221512132016

التمريض/جامعة ذي قار623اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدنيا شوقي محمد جاسم1971221512153072

التمريض/جامعة ذي قار623ثانوية الهدى للبناتعلميحوراء عبد الرضا جخر عبيد1972221512146014
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الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار567اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسين مسلم علي عوده1973221511019056

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار546ثانوية الفاطميات للبناتعلميزهراء شاكر غالي تالي1974221512126026

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار544اعدادية البصرتين  للبنينعلميعمار سالم هادي عكار1975221511029111

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار544اعدادية غزة للبناتعلميابرار اياد محسن سلمان1976221512170001

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار543اعدادية الشرقية للبنينعلميسامي محمود شاكر مهلهل1977221511007073

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار541ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميهدى احمد شريف كسار1978221512125114

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار540اعدادية سكينة للبناتعلمينور محمد ناصر حسين1979221512116045

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار539اعدادية  الناصرية للبناتعلميدنيا حازم علي كريم1980221512149020

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار538اعدادية الحدباء للبناتعلميافياء عدنان طعيمه جحيل1981221512162013

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار537ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميمريم علي محمد عبد الواحد1982221512125097

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار536اعدادية الشرقية للبنينعلميحيدر خيري مجيد نكار1983221511007058

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار536ثانوية النرجس اللبناتعلميفرقان كريم علي عويد1984221512182020

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار535ثانوية زنوبيا للبناتعلميزهراء محسن كريدي عوده1985221512108011

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار535اعدادية رملة للبناتعلميزهراء كاظم ساجت عبد هللا1986221512115034

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار532االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى محمد غانم جبار1987221511003322

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار531اعدادية النجاح للبنينعلميعقيل خالد جكن خريبط1988221511067052

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار530اعدادية الناصرية للبنينعلميوسام فائق حاكم ضهد1989221511001266

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار528اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميعلي عادل صبري عبد الحسين1990221511307091

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار528اعدادية الشطرة للبناتعلميرواء محمد خضير كاظم1991221512161046

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار527اعدادية الكرامة للبناتعلميآساور حسن شريف عليخ1992221512151001

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار526اعدادية الخنساء للبناتعلميافراح علي داخل عبد1993221512103016

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار526اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحسين جبار عطاس حمد1994221511020037

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميعلي عبد علي ورش حسن1995221511310064

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525اعدادية االبرار للبنينعلميزين العابدين فاروق هالل سالم1996221511091048

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميرند فاضل عبد العظيم مزيد1997221512118023

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعباس سالم عبد الحسين جابر1998221511020088

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525اعدادية كربالء  للبنينعلميوسام علي هاشم ياسر1999221511036266

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعلي ياسر عبد الحسن والي2000221511021154

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار525ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميليلى دوهان عبد حمد2001221512141115

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار524اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي صباح جابر مزعل2002221511035163

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار523ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلمياسماء عقيل سلمان صالح2003221512128008

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار523ثانوية النور للبناتعلميزهراء عباس ناظم حميد2004221512156050

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار522اعدادية الفردوس للبناتعلميأسماء علي حمد عبد2005221512102004

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار522اعدادية الغراف للبنينعلميحسن علي جبير محيسن2006221511022047
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الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار521اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزينب عبد العظيم طمعه كحيوش2007221512153117

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار521اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي ناجي شنيور حسين2008221511007123

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار521اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحوراء علي صكبان عبد هللا2009221512153058

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار521ثانوية الجهاد للبنينعلميعلي حسن جبار علي2010221511078028

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار520ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء قاسم كوزان امريهج2011221512155041

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار520ثانوية النور االهلية  للبنينعلميواثق سعدي دعام جالب2012221511089040

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار519ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميعلي عبد الستار جبار خليف2013221511076012

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار519ثانوية البدر المختلطةعلميسامي ستار جبير احيمر2014221511216010

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار519اعدادية القيثارة للبنينعلميجاسم محمد عبد الحسين مطر2015221511051010

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار518ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمصطفى عبد هللا طالب بنيان2016221511077052

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار518ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميسداد ستار نعيم نمر2017221511093026

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار518اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي منشد جابر صايل2018221511001168

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار518ثانوية العرفان المختلطةعلميهاجر صيوان هداد نشمي2019221512201012

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار517ثانوية الفرزدق المختلطةعلميعلي قاسم علي مهدي2020221511219012

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار517اعدادية البطحاء للبناتعلميعلياء علي محمد حسين2021221512160034

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار517ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميلبانه فاضل خضير عبد2022221512173017

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار533ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميروان علي حميد حسين2023221512178013

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار529ثانوية الوالية اللبناتعلميزينب ستار دنيف ميس2024221512190028

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار522اعدادية الشموخ للبناتعلمياسماء راشد صكر سرحان2025221512134004

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار519اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحنين نجم عبد هللا حسين2026221512153051

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار509ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميفاطمة عبد الحسين حسين جويد2027221512139078

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار509اعدادية العقبة للبناتعلميرؤى منار جبار شديد2028221512111019

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار509ثانوية العلوم االهلية للبنينعلميطالب علي طالب حسن2029221511043008

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار509اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميفاطمة موحان ثجيل سلمان2030221512136033

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار508اعدادية البطحاء للبناتعلمياجيال عايد ضعيف مشكور2031221512160001

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار508اعدادية الكرامة للبناتعلميالزهراء محمد مهدي ذرب2032221512151012

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار507اعدادية العقبة للبناتعلميبحار كامل عيسى خنيصر2033221512111012

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار507اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد حسين عناد غصاب2034221511036009

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار507اعدادية النصر للبناتعلميزهراء سعدون صيوان حصيني2035221512167026

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار506اعدادية البطحاء للبنينعلميحيدر عدنان درعان لكطان2036221511006020

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار505اعدادية البطحاء للبناتعلميزينب عادل صبار عبد2037221512160021

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار503اعدادية الناصرية للبنينعلميحيدر جابر منحر دبيس2038221511001078

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار503اعدادية الوركاء للبناتعلميزينب صباح طاهر محيسن2039221512157036

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار502ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتعلميوفاء حسين نعيم جاسم2040221512174039
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الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار501اعدادية أور للبناتعلميمريم ماجد داخل خضير2041221512154092

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار501اعدادية  الناصرية للبناتعلميهدى رحمان فجر عويد2042221512149052

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار501ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهديل ناهي نعيم دفار2043221512175103

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار501ثانوية النور للبناتعلميزينب محمد مطرود خضر2044221512156065

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار501اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي مرتضى هالل كاطع2045221511001167

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار501ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلميطيف حيدر علي حنتوش2046221511066014

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار500اعدادية الحكيم للبنينعلميمهدي جابر بشاره غضبان2047221511026076

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار500اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميانور ناصر محسن محمد2048221511035040

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار499اعدادية الفجر  للبنينعلميكرار ناظم فالح حسين2049221511031133

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار497ثانوية التحرير اللبناتعلمينوال يوسف جرس عائد2050221512183051

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار497اعدادية الفهود  للبنينعلميمنتظر رعد كاظم كاكه هللا2051221511046118

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار496للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميعبد هللا جاسب كاظم حلبوص2052221511079026

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار496اعدادية ام البنين للبناتعلميقطر الندى حافظ عباس عنجور2053221512152060

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار495اعدادية الشطرة للبناتعلميمروه كاظم كاطع والي2054221512161078

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار495اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميبشير بوشي هاني جبر2055221511020023

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار494اعدادية الشطرة للبنينعلميعبد االله رزاق جابر حسن2056221511018087

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار494اعدادية الزهراء للبناتعلميرواء فالح مجيد عالوي2057221512164037

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار494اعدادية أور للبناتعلميوالء صالح دكيك حرجان2058221512154119

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار494ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميرواء خليل نعمه فرحان2059221512141050

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار492ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميميعاد محمد جاسم محمد2060221512175078

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار492اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميخديجه مكي سعيد منشد2061221512153060

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار492ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميخوله ريسان جياد خرام2062221512178008

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار491ثانوية البدر المختلطةعلميحسين محمد عبد الحسين هاشم2063221511216005

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار491اعدادية الغراف للبنينعلميعمار ياسر حسين عليوي2064221511022172

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار491اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميصالح عبيد شاهر شناوه2065221511068035

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار490ثانوية النور للبناتعلميروان حسين عبد الحسين جليد2066221512156043

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار490اعدادية الفاضالت للبناتعلميساره فيصل منشد جاسم2067221512165061

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار489اعدادية النجاح للبنينعلميعباس يوسف منذور عاجل2068221511067049

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار489اعدادية الشموخ للبناتعلميخديجه ريسان فرحان عبد النبي2069221512134018

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار489ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد عمار شدود خلف2070221511081081

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار489اعدادية الكرامة للبناتعلميهدى عدنان علي عطر2071221512151069

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار488اعدادية الشطرة للبناتعلميتبارك عبد الرحمن عباس وارد2072221512161018

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار488اعدادية الوحدة للبناتعلميزهراء مسلم يعكوب نعيمة2073221512150039

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار488اعدادية الفيحاء للبناتعلميخديجة كاطع ديوان عبود2074221512109019

236 من 61صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار488اعدادية  الناصرية للبناتعلميفاطمه طالل عبد مزعل2075221512149037

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار487اعدادية الغراف للبنينعلميفرحان عبد كامل حسان2076221511022175

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار487اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى طعمه مطشر فليح2077221511011133

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار487االعدادية المركزية للبنينعلميكرار عبد السالم جلود جدعان2078221511003250

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار486ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمييسرى امين علي مليحم2079221512107063

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار486اعدادية الخوارزمي للبنينعلميعلي حسين علي عجيل2080221511009055

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار486ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمينضال حمود مجيبل ناصر2081221512117036

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار486ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمياثير كريم ناصر رسن2082221511053003

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار485اعدادية الفردوس للبناتعلميهيفاء رضيوي داخل عطيه2083221512102084

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار485اعدادية الطموح المختلطةعلميرياض عمار علي ثامر2084221511236025

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار485ثانوية النور للبناتعلميحنان سند فهد عودة2085221512156027

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار485اعدادية الشطرة للبنينعلميعباس عبد الكريم حسين جليخ2086221511018084

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار485ثانوية الصمود للبنينعلمياسامه عدنان موسى مجيد2087221511008008

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار484اعدادية الجمهورية للبنينعلميأمير فالح جبار حسين2088221511002007

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار483ثانوية الجهاد للبناتعلمينجاه عزيز سوادي نجيبان2089221512121038

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار483اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي احمد حمادي جاسم2090221511002127

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار483اعدادية أور للبناتعلمينور وجدي فرج موسى2091221512154109

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمينور صالح مهدي ثجيل2092221512125104

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482اعدادية الشطرة للبنينعلميعبد الجليل يسار عبد اللطيف جواد2093221511018088

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعلي ثامر حسين وداي2094221511021138

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482اعدادية االصالح للبنينعلمييحيى حكيم لهمود نوار2095221511015140

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميمرتضى فالح منصور رجاب2096221511076025

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار481اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمود عبد النبي راشد ياسر2097221511041155

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار481اعدادية الشرقية للبنينعلميسجاد كاظم معتوق حميدي2098221511007081

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار481اعدادية الفيحاء للبناتعلمياسراء جاسم ناصر عرسان2099221512109003

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار480اعدادية البطحاء للبنينعلميعباس تعيب ناصر علي2100221511006034

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار480ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميهمام حسن ريسان مبارك2101221511087032

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار480اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي وليد شاكر سدخان2102221511036199

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار479اعدادية االبرار للبنينعلميهادي مصطفى كاظم رزيج2103221511091119

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار479اعدادية الكرمة  للبنينعلميحيدر ناجي عريبي عباس2104221511039049

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار479اعدادية المرتضى  للبنينعلميسجاد كريم خليف عبد الكاظم2105221511019086

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار479اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميقاسم ناصر حسين غنص2106221511020127

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار479اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميمهدي هاشم رضيم حربي2107221511082084

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار478اعدادية الوحدة للبناتعلميفيحاء نعيم مزهر سليمان2108221512150065
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الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار478ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميغفار جابر بشارة غضبان2109221511063035

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار478ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميحسين علي عبد الحسين رحيمة2110221511014012

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار478اعدادية الغراف للبنينعلميزين العابدين علي حسين عليوي2111221511022079

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار478ثانوية الفاطميات للبناتعلميالتفات ارويس مكطوف عداي2112221512126007

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار477اعدادية االطهار للبنينعلميعباس محمد حامد سلمان2113221511034062

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار477اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي فاضل حسن خضير2114221511035172

الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار477ثانوية كاظم الغيظ المختلطةعلمييونس كاظم عبد عكال2115221511230017

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار584ثانوية العلوم االهلية للبنينعلميطالب محمد طالب علوان2116221511043009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار558ثانوية الكسائي المختلطةعلمياحمد ناجي كريم فرحان2117221511244006

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار555اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد خالد ياسين عبد2118221511035010

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار545اعدادية الوركاء للبناتعلميحنان طويرش راضي حميدي2119221512157013

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار543ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهديل كامل عطيه كاطع2120221512155130

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار543ثانوية الوالية اللبناتعلميرنده يوسف حريز عكاب2121221512190020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار542اعدادية الكندي للبنينعلميحيدر علي مسلم رزاق2122221511011049

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار542ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميساره باسم كزار حمادي2123221512185059

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار540ثانوية النور للبناتعلميزينه حمود زاير ناصر2124221512156066

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار539اعدادية سكينة للبناتعلميغفران حسن فزع كاظم2125221512116035

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار538اعدادية البطحاء للبناتعلميزينب عبد الغفار كاظم صايل2126221512160022

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار538للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميميس رشيد علي والي2127221512112036

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار536اعدادية ام البنين للبناتعلميحوراء حيدر محسن حريب2128221512152015

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار536اعدادية الغراف للبنينعلميسيف رزاق فزع جنجر2129221511022094

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار534اعدادية الدواية للبنينعلميعلي حسين خزعل غالم2130221511023080

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار534اعدادية قلعة سكر للبنينعلمييوسف نعمه دخل صديج2131221511030155

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533ثانوية الجبايش للبنينعلميعباس عبد العظيم مزهر خضير2132221511045012

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533اعدادية الشطرة للبناتعلميانعام حيدر علي عبد2133221512161011

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميعلي كامل ابراهيم خليل2134221511005062

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد عواد اهلوبي عواد2135221511081082

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار532اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميسندس كامل ياسر الزم2136221512188023

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار532اعدادية االصالح للبنينعلميميثاق لكن مهوس مريهج2137221511015134

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531اعدادية الفرات للبناتعلمينور عبد الستار حيران باهض2138221512101087

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531اعدادية الفردوس للبناتعلميزالل وليد عبد العظيم حمود2139221512102034

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531اعدادية وليد الكعبة للبنينعلمياحمد عبد الكريم هيال زاهي2140221511082008

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531اعدادية الجمهورية للبنينعلميليث جاسم داخل كاطع2141221511002181

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531اعدادية الكندي للبنينعلميبهاء ابراهيم محمد مزعل2142221511011018
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االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمحمد جليل جاسم محمد2143221511020136

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار530اعدادية الخوارزمي للبنينعلميكرار عبد الحسين شريف زغير2144221511009069

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار530اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد عبد الرحمن حسن عالوي2145221511035020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار529ثانوية الفاطميات للبناتعلميعذراء احمد موحان علوان2146221512126041

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار529اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلمياحمد حوري عامر معن2147221511311009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار529اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد فالح كاظم عبد السادة2148221511001020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار528اعدادية الغراف للبنينعلميعلي محمد ضايف حمود2149221511022167

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار527اعدادية البطحاء للبناتعلمينسيم عالوي مشكور خليف2150221512160043

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار526ثانوية الفاطميات للبناتعلميسراب عبد المحسن عكموش جربوع2151221512126035

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار525ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمياحمد رشيد وحيد ضاحي2152221511053006

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار525اعدادية الوحدة للبناتعلميمروة شعالن غالي عباس2153221512150068

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار525اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميرغد داود سالم عبد الحسن2154221512153079

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار525اعدادية البطحاء للبناتعلميفاطمه عبد الغفار كاظم صايل2155221512160037

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524اعدادية كربالء  للبنينعلميجعفر صباح زوري غيالن2156221511036061

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524اعدادية بردى للبناتعلمينمارق حسن فهد عبد الحسن2157221512163095

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميهبه عبد االمير عبد الجبار صالح2158221512125113

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523اعدادية تونس للبناتعلميبراء كريم اعذافه ادنانه2159221512106020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523اعدادية  الناصرية للبناتعلميزهراء علي سمير عوده2160221512149027

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميساره حمود موازي محارب2161221512153129

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار570ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيندى جمهور صباح ناصر2162221522155037

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار541ثانوية قرة االعين للبناتادبياطياف كاظم جواد كاظم2163221522124006

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار535اعدادية الناصرية للبنينادبيغيث حسين جابر شهيب2164221521001050

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533ثانوية قرة االعين للبناتادبيبتول راشد فاطس لفتة2165221522124010

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار529اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيثائر حسين زعالن عبود2166221521302018

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار527ثانوية البينات للبناتادبيرشا دايش كاظم عبد الساده2167221522193029

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار522اعدادية العكيكة للبنينادبيحيدر برزان عبد هللا عاتي2168221521041019

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار521ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمصطفى علي عبد الرزاق جابر2169221521238025

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيعلي محمد متعب منهي2170221521068016

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار513ثانوية الرباب  للبناتادبينور الهدى خلف علي سواد2171221522133031

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار511ثانوية الفجر للبناتادبيلمياء عواد جاسم عكله2172221522132012

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار510اعدادية القيثارة للبنينادبيمحمد محسن حمزه طاهر2173221521051076

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار509اعدادية الشرقية للبنينادبيسيف حسون حداوي حسن2174221521007030

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار509اعدادية قلعة سكر للبناتادبيانفال عظيم ثجيل جاسم2175221522171009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار508اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي ثامر سدخان صالح2176221521004033
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االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار508اعدادية الشطرة للبنينادبيامير كامل حمد هللا فهد2177221521018009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار507اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبييحيى جوده فشاخ دفار2178221521069050

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار507ثانوية البينات للبناتادبيوعود عالء عبد الحسين ورش2179221522193080

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار506اعدادية اليرموك للبنينادبيفالح حسن محمد مبارك2180221521004049

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505اعدادية العكيكة للبنينادبيبشير عماد عبد الرزاق مشهور2181221521041009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعالء احمد الزم حميدي2182221521215007

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيرنده عادل خلف عبد علي2183221522153029

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار498اعدادية بردى للبناتادبيانوار حسين كوين شويج2184221522163009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين محمد نعمة محسن2185221521010026

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497اعدادية الفجر  للبنينادبيمحمد تفاح اجليد شيحان2186221521031049

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497ثانوية االمان اللبناتادبيرحاب ناجي خضر عباس2187221522180003

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496 تموز للبنين14اعدادية ادبيحيدر حميد علي والي2188221521048020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496اعدادية القيثارة للبنينادبياحمد منهل كريم نهير2189221521051008

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496اعدادية الكندي للبنينادبيعيد جاسم ناهي عبد2190221521011072

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد جبار محسن عبيد2191221521062111

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيجمال ناصر عباس مبارك2192221521079014

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495اعدادية الفيحاء للبناتادبيهديل حمد علي جار هللا2193221522109026

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيمؤيد محمد كاظم حسين2194221521306096

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494اعدادية الفردوس للبناتادبياوراس حسن فالح حسن2195221522102004

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493اعدادية المعارف المختلطةادبيأنمار علي عبد الحسين طعمة2196221521239002

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493اعدادية أور للبناتادبيحنين عباس صبار شمخي2197221522154006

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493اعدادية الكندي للبنينادبيشهد نجم عبد محمد2198221521011042

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492اعدادية الغراف المسائية للبنينادبياباذر محمد جابر زغير2199221521302001

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي االكبر جابر عبد حسن2200221521010060

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعباس طالب محمد سمير2201221521219012

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيفهد هدام فرحان غانم2202221521068017

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيحنين معن عبد عرمان2203221522153021

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490اعدادية الفجر  للبنينادبيسالم كاظم عبيد كريم2204221521031026

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490ثانوية الفاطميات للبناتادبياستبرق عبد هللا خليف كبان2205221522126002

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490اعدادية الكندي للبنينادبيمرتضى فاضل ريحان بناش2206221521011090

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد عبد الحسن اربيج عبد هللا2207221521204044

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489 تموز للبنين14اعدادية ادبيامير علي عبد ناصر2208221521048007

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعقيل عبد السالم حمود حسين2209221521069023

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489ثانوية البينات للبناتادبيافراح شاكر حسن عطار2210221522193005
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االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489اعدادية الفرات للبناتادبيرغد ايسر صبار مزعل2211221522101012

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488اعدادية  الناصرية للبناتادبيدعاء اكرم مزهر ميس2212221522149020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيشاهر راجي شاهر شناوه2213221521068010

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد يحيى كريم عواد2214221521010102

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488اعدادية المعارف المختلطةادبيعذراء ياسر حاتم غنيدب2215221522239004

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487ثانوية بابل المختلطةادبياحمد علي حسين عبد2216221521207002

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي حجاب جبر رزيج2217221521055082

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيمصطفى وحيد محسن عوده2218221521068020

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحيدر علوان عبد العزيز شخير2219221521028024

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمهتدى كاظم خنيفر حمود2220221521069048

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486ثانوية علي المرتضى للبنينادبيمحمود شاكر جاسم حسن2221221521038033

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيضحى محمد حشف معارج2222221522227014

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485اعدادية القيثارة للبنينادبيحازم اغريب شويل نهاب2223221521051017

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485اعدادية المعارف المختلطةادبيحبيب خضير خلف علي2224221521239004

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485ثانوية هاجر للبناتادبيهيلين جبار كريدي زبين2225221522120045

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484اعدادية الفضائل للبناتادبيسميه سلمان رزيج جويعد2226221522104023

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484اعدادية الكرامة للبناتادبيشيماء سلمان جبار مريف2227221522151034

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيأحمد حافظ شهيب غالي2228221521071002

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483ثانوية الفرزدق المختلطةادبيسالي غالب محمد سمير2229221522219003

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيضرغام حسين فارس نايف2230221521068011

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس رياض ناصر حسين2231221521005021

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482اعدادية  الناصرية للبناتادبيضحى عبد هللا حسن درويش2232221522149048

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482ثانوية بابل المختلطةادبيمحمد عبد الخضر قاسم عزيز2233221521207014

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482اعدادية بدر الكبرى للبناتادبينجاح جابر سعد صينخ2234221522153057

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482ثانويه اريدو للبناتادبيزينب يوسف ادوير صخي2235221522145024

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482اعدادية السوق للبناتادبيغفران شاكر ناصر عبد االمام2236221522100048

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481ثانوية الحبوبي المختلطةادبيعلي باسم سلمان مهلهل2237221521211013

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481ثانوية النور للبناتادبيمريم عصام كركوش كصاب2238221522156077

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481اعدادية الشطرة للبناتادبيدعاء رزاق هادي دعيم2239221522161019

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480اعدادية الجواد للبنينادبيضياء حميد غازي حميد2240221521062059

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيضياء عباس فالح سعد2241221521020034

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء فليح حسن زايد2242221522172010

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479ثانوية الحقيقة للبنينادبيزهراء احمد محسن دويش2243221522052009

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479ثانوية الخلد المختلطةادبياحمد جبار بدر هويدي2244221521245001
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االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمرتضى قاسم فرحان بجاي2245221521305034

االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين نعمه هادي علوان2246221521004014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار665ثانوية المؤمنات للبناتعلمياثار عبد االمير موشان حميدي2247221512138001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621اعدادية النيل للبناتعلمينرجس نعيم شايع عكال2248221512169101

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار620ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميدعاء عبد االمير دعالن خليل2249221512129015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار613ثانوية النور للبناتعلمينور الهدى جواد كاظم نعيس2250221512156118

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار611اعدادية أور للبناتعلميزينب علي محمد راضي2251221512154051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610اعدادية السوق للبناتعلميزمزم رسول مونس عنيد2252221512100054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء فالح فاخر عبد الحسن2253221512165025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602اعدادية المصطفى للبناتعلميمنار رشيد جاسم محمد2254221512105091

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599اعدادية الفاضالت للبناتعلميفاطمه حميد طعيمه كويت2255221512165081

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598اعدادية القيثارة للبنينعلميزين العابدين زهير عبد الحسين مطر2256221511051034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598اعدادية ام البنين للبناتعلميريام سالم عبيد حامد2257221512152023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597اعدادية عشتار للبناتعلميسارة جبار مونس صفر2258221512158054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي محمد عبد حسن2259221511051062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596اعدادية الشموخ للبناتعلميغفران حمزه سعدون عبد الرضا2260221512134048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء شهيد عبد حذيه2261221512172043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595ثانوية المؤمنات للبناتعلميازهار كريم فضاله عفريت2262221512138004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595اعدادية غرناطة للبنينعلمياكرم عاشور طاهر هويل2263221511017014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594ثانوية الشهداء للبنينعلميصباح نعيم عبد الحسين شنباره2264221511057015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594ثانوية المحمدية المختلطةعلميأياد زغير كريدي فرحان2265221511233003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء صبيح محمد عليوي2266221512172046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593اعدادية االصالح للبنينعلميمرتضى عبد العالي غنام مغامس2267221511015126

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592ثانوية المؤمنات للبناتعلميزينب حميد ياسر محسن2268221512138032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميمريم شاكر جميل حميدي2269221512175070

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591ثانوية الفجر للبناتعلميهديل غالب طعيمه طرهيل2270221512132040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591اعدادية الحدباء للبناتعلميحنين كريم والي حسن2271221512162033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591اعدادية الدواية للبنينعلميحسين علوان أرجيب عايز2272221511023038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591اعدادية العقبة للبناتعلمينبأ حسين كوسج حمد2273221512111052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590ثانوية الشمس األهلية للبنينعلمياحمد يوسف جليوي عبيد2274221511074002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588اعدادية المصطفى للبناتعلمينورا جابر داود عبود2275221512105101

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587اعدادية الدواية للبنينعلميمرتضى فاروق ملك عسكر2276221511023123

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585ثانوية الجبايش للبنينعلميايمن علي ريسان حاتم2277221511045005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميفاطمة خليل ابراهيم محمد2278221512143027
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584اعدادية السوق للبناتعلميفاطمه جواد حمد حسن2279221512100117

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584اعدادية الخنساء للبناتعلمينور الهدى صادق غراف سلمان2280221512103174

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584ثانوية البطائح للبناتعلميزهراء راقي جاسم محمد2281221512197006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584اعدادية غرناطة للبنينعلميضياء جاسم محمد حسون2282221511017064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583اعدادية الحدباء للبناتعلميروان جهاد كاظم ابنيت2283221512162058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583اعدادية الفاضالت للبناتعلميفيحاء عواد مزهر فازع2284221512165084

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميحسين علي جليل طاهر2285221511079017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمياحمد ناصر حميد ضلم2286221511053013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581اعدادية الطموح المختلطةعلميعلي عويد كاطع بطي2287221511236053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581اعدادية البطحاء للبناتعلمينور حيدر نوري مهلهل2288221512160045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581اعدادية الفاضالت للبناتعلميجيهان حميد طعيمه كويت2289221512165020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي عبد ابو الهيل عجيل2290221511036180

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581اعدادية الفاضالت للبناتعلميام البنين عمار مسعد صكبان2291221512165012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580اعدادية تونس للبناتعلميمريم عمران موسى حواس2292221512106061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580اعدادية الفضائل للبناتعلميزهراء طالب ثجيل هادي2293221512104022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580اعدادية الشباب للبنينعلميعلي عبد الكريم عبد الحسين علي2294221511033087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579اعدادية النجاح للبنينعلميحسين عطيه حسين فليح2295221511067025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579اعدادية الحمار للبنينعلميسجاد حسين عجيمي حمود2296221511044013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578اعدادية غزة للبناتعلميزهراء غالب جاسم حسين2297221512170038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578ثانوية االبتهال للبناتعلمينور علي خالد كريم2298221512166036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577ثانوية المؤمنات للبناتعلميزينب علي حسين عربيد2299221512138035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي حامد عبد هللا جبر2300221511031106

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577اعدادية االطهار للبنينعلميحمزه حمدان غركان عويد2301221511034034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577ثانوية الكوثر للبناتعلمياالء فليح حسن محمد2302221512123002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576اعدادية النجاح للبنينعلميعلي حويل عبد رفش2303221511067063

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميجعفر علي جليل طاهر2304221511079009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576اعدادية غرناطة للبنينعلميعالء بري خضير حيال2305221511017074

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576اعدادية الغراف للبنينعلميانور عبد االمير عبد الحسين عبيد2306221511022027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميشهاب حمد هليل عليعل2307221511082038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576ثانوية المحمدية المختلطةعلميعلي قاسم موحان عجيل2308221511233018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575اعدادية الفهود  للبنينعلميجابر عنيد شويل راهي2309221511046028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575ثانوية البطائح للبناتعلميجنان كاظم حسن زياره2310221512197004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمالك حيدر داود شاتي2311221512185090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار574اعدادية النصر للبناتعلميسجى جمعه جاسم حسين2312221512167034
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار574اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب نعيم جوير مطيليج2313221512105059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار573اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميخير هللا نعيم جبر مغير2314221511082029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار573اعدادية العقبة للبناتعلميسجى كاظم رشاك طعيس2315221512111037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572ثانوية المحمدية المختلطةعلميريام بهجت مزهر سليمان2316221512233003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميمرتضى سالم ولي علي2317221511301030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572اعدادية الوحدة للبناتعلميرضاب خضير مهاوش جبر2318221512150027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمصدق واثق محسن احميد2319221511021195

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572اعدادية بردى للبناتعلميغدير يوسف زاير حنون2320221512163070

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي كاظم طالب سلمان2321221511036193

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572اعدادية السوق للبناتعلميزينب عبد هللا حبيب ناصر2322221512100074

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572اعدادية تونس للبناتعلميازهار ناصر حسن خلف2323221512106002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلمياحمد صاحب حسين فاخر2324221511212001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571اعدادية الشموخ للبناتعلميحوراء سمير تايه علي2325221512134017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571ثانوية صفي الدين للبنينعلمييوسف شهيد عجه بدر2326221511061056

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميفراس ناصر حسين علي2327221511020123

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570اعدادية االبرار للبنينعلميعادل احسان كريم حسن2328221511091057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلمينجالء حمد صاحب عبد الحسين2329221512141126

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570اعدادية الشموخ للبناتعلمينرجس فاضل مجرم عناد2330221512134061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570اعدادية الفجر  للبنينعلميعمار عجيل جياد سويف2331221511031127

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570اعدادية أور للبناتعلميهدى علي ناجي عبد العزيز2332221512154114

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569اعدادية الطموح المختلطةعلميعقيل عبود حسن نعيمه2333221511236047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةعلمياسيل عبد الرضا مصطاح سنيد2334221512246001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياشرف عبد الحسين شدود معارج2335221511010013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569ثانوية زنوبيا للبناتعلميزهور حسين مهدي جواد2336221512108012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569اعدادية االطهار للبنينعلميعالء جبار عطيه براك2337221511034074

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569ثانوية زنوبيا للبناتعلميزينب كاظم جواد كاظم2338221512108016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار568اعدادية االطهار للبنينعلميحسن علوان نايف جخيم2339221511034020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار568اعدادية الجزائر للبنينعلميحسن عبد العباس مكطوف هديهد2340221511042014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567اعدادية المصطفى للبناتعلمينور ناصر عبود عبد هللا2341221512105100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد ساجت حمزه ساير2342221511031007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567اعدادية الشرقية للبنينعلميمصطفى جواد كاظم نايف2343221511007160

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميسجاد خليل طاهر عوده2344221511079021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567اعدادية الدواية للبنينعلميفؤاد كاظم خلف خشمان2345221511023097

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566ثانوية بحر العلوم المختلطةعلميمرتضى حسين تالي حريب2346221511249015

236 من 69صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566اعدادية غزة للبناتعلمينوره يوسف هالل جابر2347221512170074

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566اعدادية غزة للبناتعلميسجى حسن مناحي كيطان2348221512170046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566اعدادية البصرتين  للبنينعلميكرار محسن بطي مطرود2349221511029120

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565ثانوية المروج للبناتعلميابتهال سالم شنيور صريمد2350221512137003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمحمد كامل عزيز علي2351221511021183

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565اعدادية غرناطة للبنينعلميحسين جليل فليح عبد الحسين2352221511017037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564اعدادية الوحدة للبناتعلمينور الهدى أحمد حمد سليمان2353221512150076

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564ثانوية الطيبات اللبناتعلميازل عواد مهدي صالح2354221512189002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564ثانوية االشراق  اللبناتعلميزينب حاكم طاهر نعمه2355221512187006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564اعدادية الدواية للبنينعلميعلي عبد والي عوده2356221511023087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميغفران سعيد ملك علي2357221512140022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563اعدادية أور للبناتعلميمريم احمد كريم ياسر2358221512154090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563اعدادية السالم للبنينعلميموسى جعفر حسين جبر2359221511013179

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563اعدادية الشموخ للبناتعلمينور صباح حسن سلمان2360221512134065

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميأشرف مؤيد سعيد صبر2361221511079005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحسن عبد الكريم محمد عبد الرضا2362221511030044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562اعدادية االطهار للبنينعلميعلي عيسى علوان كبر2363221511034085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزهراء نضال عبد الكاظم سلمان2364221512128045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميانوار كريم عبد الساده جبر2365221512128012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562ثانوية النور االهلية للبناتعلميبتول باسل عزيز فرهود2366221512181003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562اعدادية عشتار للبناتعلميتبارك كريم جابر عبود2367221512158017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562ثانوية الجبايش للبنينعلميعلي حسين سبتي شهيب2368221511045015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561اعدادية الفهود  للبنينعلميمحسن غالب جويد عنايه2369221511046094

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561اعدادية الشيماء للبناتعلميغصون عباس شذر حسان2370221512110024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561اعدادية قلعة سكر للبناتعلميامل حبيب حمادي خليف2371221512171015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561اعدادية غرناطة للبنينعلميحيدر شعالن زغير راضي2372221511017046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561اعدادية تونس للبناتعلميحوراء صبيح غزال عفريت2373221512106025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560اعدادية عشتار للبناتعلمينور مهيدي عامر فرج2374221512158093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560ثانوية هاجر للبناتعلميابتهال لطيف هاشم رجيب2375221512120001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسن فاضل داود سلمان2376221511035059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560اعدادية الحدباء للبناتعلميحوارء رزاق مهدي نعمه2377221512162034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560ثانوية حيفا للبنينعلميزينب عطوان عوده كزير2378221512072006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعلي صياح عودة نازول2379221511021147

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي حبيب شريف حشيش2380221511002136
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560اعدادية البصرتين  للبنينعلميحسن عكله موسى جابر2381221511029036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559اعدادية أور للبناتعلمينبأ فاضل عبد الرضا شمخي2382221512154100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559اعدادية عشتار للبناتعلميفاطمة أحمد محسن دخيل2383221512158070

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميختام ابراهيم كنيص جفيت2384221512136013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559اعدادية الزهراء للبناتعلميريام حاتم محمد راضي2385221512164041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559اعدادية البطحاء للبناتعلميمها صالح عجيل شرشاب2386221512160040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559اعدادية الحكيم للبنينعلميزين العابدين احمد مطر شري2387221511026033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558ثانوية الشهداء للبنينعلميمثنى مجيد رزاق توله2388221511057021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558اعدادية الفهود  للبنينعلميقصي محمد مصاول عويد2389221511046090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمحمد عبد الخالق حسين علي2390221511077045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558اعدادية الكرامة للبناتعلميسجى عبد الحميد عبد الساده خريبط2391221512151040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558ثانوية المؤمنات للبناتعلميسرى محمد حنون ياسر2392221512138043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميرياض ستار خليف غياض2393221511301010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557اعدادية تونس للبناتعلميضحى جبار ساهي فليح2394221512106045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557ثانوية المؤمنات للبناتعلميسجى عبد الحسين مالح عبد2395221512138041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557ثانوية الميثاق للبنينعلمياحمد مزهر مذبوب منخي2396221511064002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557اعدادية بردى للبناتعلميرؤى طالب بلبول طينه2397221512163032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557ثانوية الكوثر للبناتعلميرقيه هالل حذيه حمد هللا2398221512123005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميمؤيد كاظم عطية مرزوك2399221511306048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلمينور الهدى رسول مطشر كشيش2400221512141130

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية غرناطة للبنينعلميقاسم مهدي فهيد فرحان2401221511017090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي حيدر حميد عبد الواحد2402221511019123

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحسن فالح شاطي والي2403221511030046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحسن علي غازي لعيوس2404221511020034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية الحكيم للبنينعلميمحسن عباس حسن جاسم2405221511026063

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعمار ياسر مطر مطلك2406221511021160

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555ثانوية بابل المختلطةعلميستار جبار خضير عباس2407221511207008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555اعدادية الفرات للبناتعلميشيماء صاحب محيسن عامر2408221512101064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555اعدادية المرتضى  للبنينعلمياحمد عبد غالي دخيل2409221511019013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555اعدادية الجزائر للبنينعلميعلي غازي فيصل مسبح2410221511042033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء عبد الحسين رشك فليح2411221512155034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555اعدادية الخنساء للبناتعلميمنتهى علي مطر حسن2412221512103159

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555اعدادية المرتضى  للبنينعلمياحمد ابراهيم خليل عيسى2413221511019002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميمريم عمار عطا نعيم2414221512141122
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555ثانوية هاجر للبناتعلميعفاف سالم عباس يونس2415221512120046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554ثانوية ابن الهيثم المختلطةعلميكرار جبار عبد الرضا خافور2416221511209013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554اعدادية عشتار للبناتعلميأزهار عبد الحسين عطية وادي2417221512158001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554ثانوية التضامن للبنينعلميميعاد دفتر عباس جبير2418221511016052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميزينب علي راضي خلف2419221512175051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553اعدادية الشباب للبنينعلميحبيب ناصر دفتر رداد2420221511033021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553اعدادية القيثارة للبنينعلميستار جبار خليف محيسن2421221511051036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553اعدادية الحدباء للبناتعلميسبأ عبد البني حمدان عبود2422221512162087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميسجى شاكر جواد كاظم2423221512175054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553ثانوية التضامن للبنينعلميحسن علي شعيبث كاظم2424221511016019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميرحمن عبد الحسن دواره هاشم2425221511063018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552اعدادية الفجر  للبنينعلميعدنان رياض مسير ياسين2426221511031100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552اعدادية تونس للبناتعلميابتهال غازي فيصل رزاق2427221512106001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552اعدادية عشتار للبناتعلميناريمان محمد عبد المجيد عبد السادة2428221512158085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552ثانوية الميثاق للبنينعلميجمال رهيف جاسم عوده2429221511064006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551ثانوية هاجر للبناتعلميزهراء رسول عطيه كطافه2430221512120029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551اعدادية القيثارة للبنينعلميعبد هللا حسن كاطع مطر2431221511051046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسن حمود هاشم والي2432221511019038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلمياسيل نعيم عليوي ناصر2433221512139006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551اعدادية الحكيم للبنينعلميمحمد جابر عودة كاظم2434221511026064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551اعدادية بردى للبناتعلميحوراء محمد محيسن مصاول2435221512163021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي طارق حاجم سلطان2436221511035165

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550اعدادية البصرتين  للبنينعلميأحمد عبد علي ثاجب شياع2437221511029009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550اعدادية الفاضالت للبناتعلميهدى هادي حسن محمد2438221512165109

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550اعدادية االطهار للبنينعلميعالء حنظل فرحان جبر2439221511034075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميمروة نصار عبد المحسن عبد الحسن2440221512139082

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميحيدر جياد عناد عودة2441221511082026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحسين هادي عناد زيات2442221511021072

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميابتهال احمد ماجد حاتم2443221512139001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550اعدادية الشرقية للبنينعلمياثير احمد حسن مزهر2444221511007001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549اعدادية تونس للبناتعلمياسيل محسن كاصد حميد2445221512106006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549اعدادية الفردوس للبناتعلميبراء كاظم زايد نايف2446221512102013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549ثانوية النرجس اللبناتعلمينور الهدى احمد جاسم حمود2447221512182026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549اعدادية الجمهورية للبنينعلميبدر ناصر كاظم زايد2448221511002033
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميايفان خضير محسن كريم2449221512153028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549اعدادية البصرتين  للبنينعلميكامل موزان جابر مشجل2450221511029115

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي عجيل كاطع محمد2451221511031117

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548ثانوية النور للبناتعلميبشائر مراح طعمه مهدود2452221512156022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548اعدادية العقبة للبناتعلميزينب كسرى شرباك ناصر2453221512111034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحيدر محمد حسن جوده2454221511021085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548ثانوية الوثبة للبنينعلميكرار كريم جازع محمد2455221511056019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميحسن فهد جابر فلول2456221511079013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548اعدادية غرناطة للبنينعلميفارس حافظ شالكه محمد2457221511017086

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547ثانوية الشيباني األهلية للبناتعلميسراب فالح حسن ناهي2458221512144008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547اعدادية الفيحاء للبناتعلميسجى عبد هللا عبد الحسين ابراهيم2459221512109049

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء ناصر كاطع زين2460221512164047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547ثانوية التضامن للبنينعلميسعيد عوده بشير جوهر2461221511016023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547اعدادية الخنساء للبناتعلميخديجه مشعل ثامر عوده2462221512103045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار665ثانوية الشمس األهلية للبناتعلميربى سمير كاظم ضهد2463221512176005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار653ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميمريم علي عبد صايل2464221512118046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار650اعدادية النصر للبناتعلميزهراء جبار مدلول لفته2465221512167025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار646اعدادية النيل للبناتعلمينبأ بشير رشيد كاظم2466221512169100

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار644اعدادية المصطفى للبناتعلميساره رشيد جويد حلو2467221512105060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار643ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميود عبد الكريم علي حذيه2468221512141147

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار633ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميابتهال علي حسين جوعان2469221512142001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار630اعدادية السوق للبناتعلميزينب رحمن مكي جبر2470221512100068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار628ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميالحوراء عمار طعمة عبد العباس2471221512139010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار620ثانوية المروج للبناتعلميميس عادل علي فنجان2472221512137021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار615اعدادية غزة للبناتعلميدعاء ياسر عكار جاسم2473221512170026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار615اعدادية الفضائل للبناتعلميزهراء ماجد ناصر حسين2474221512104024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار614اعدادية أور للبناتعلميبدور كاظم جواد شريف2475221512154014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار609اعدادية الفاضالت للبناتعلمياديان عماد خضر مجبي2476221512165003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608اعدادية الرفاعي للبناتعلميمروه غازي سعيد صحن2477221512168050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار606اعدادية الفضائل للبناتعلميعذراء عطيه مطشر محمد2478221512104032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603اعدادية الحدباء للبناتعلميزهراء ابراهيم مالح حسين2479221512162063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار600ثانوية العقيدة المختلطةعلميأيوب هاني محمد بدر2480221511232005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار600ثانوية الوالية اللبناتعلميشفاء داخل خيون غريب2481221512190032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار598اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد احسان عبد علي عباس2482221511002010
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594اعدادية النيل للبناتعلميعال محسن عبد علي مالح2483221512169086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593اعدادية البطحاء للبناتعلمياسراء حسن ستار جبار2484221512160004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزبيده رحمن مزهر عليوي2485221512171041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميزهراء علي عويز محيسن2486221512142024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588اعدادية الوفاء للبناتعلميحنين علي شاكر عباس2487221512172020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار586ثانوية الفجر للبناتعلميزينب حسن فليح جمعه2488221512132017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار586ثانوية حيفا للبنينعلميفاطمه باسم محينه حمد2489221512072009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584اعدادية الفهود  للبنينعلميعلي نجيب داخل جابر2490221511046084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582اعدادية البصرتين  للبنينعلميقيصر ناظم عواد طعين2491221511029113

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581اعدادية الزهراء للبناتعلميرحاب عباس عزيز محمد2492221512164032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578ثانوية المؤمنات للبناتعلميهدى سعد كاظم مونس2493221512138057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578اعدادية البطحاء للبناتعلميزينب علي نحير بندر2494221512160023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار577اعدادية الكرمة  للبنينعلميمحمد علي عبد راضي2495221511039113

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار574اعدادية الفضائل للبناتعلميحميده ادريس حسب صويح2496221512104009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار573ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمحمد عباس فاضل ردام2497221511077043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار573اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي حردان فالح سعدون2498221511036165

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570ثانوية النور للبناتعلميرهام مهند حنون كاظم2499221512156041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569اعدادية غرناطة للبنينعلمياحمد عماد وهيب منجي2500221511017008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567ثانوية شبعاد للبناتعلميبتول قاسم محمد عبد هللا2501221512194006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار658ثانوية هاجر للبناتادبيسجى زياد رشيد هويدي2502221522120026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار646 تموز للبنين14اعدادية ادبيعادل هاشم مجيد عباس2503221521048026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار643اعدادية الحدباء للبناتادبيزهراء ستار عليوي كاغد2504221522162022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار635ثانوية الواثق المختلطةادبيسهى جبار هادي عويد2505221522235007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار627 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسن حسين حميدي عكاب2506221521048013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار626ثانوية التحرير اللبناتادبيرحمة علي حسن محيسن2507221522183017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار626ثانوية الحوراء للبناتادبيهدى كاظم جواد كاظم2508221522130038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار623ثانوية البينات للبناتادبينور مهدي نجم عبد2509221522193074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار622اعدادية العالمة االميني للبنينادبيزياد خلف بني عبيد2510221521054023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار618اعدادية النصر للبناتادبيميعاد عاشور خليل شغين2511221522167068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار617ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء باسم كريم صخي2512221522166010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار606ثانوية الحوراء للبناتادبيغدير عدنان حنين مشخول2513221522130029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار605ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعلي حسين شريف شغي2514221521225028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار602اعدادية الفضائل للبناتادبيايات احمد بركه حيدر2515221522104005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599اعدادية الحدباء للبناتادبيماليين حبيب عليوي حسن2516221522162052
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599اعدادية  الناصرية للبناتادبيعلياء احمد صاحب فرج2517221522149051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594ثانوية العقيلة للبناتادبيايمان عبد العالي نعيم شبيب2518221522179003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيأعراف حسين عليوي حسين2519221522177003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592اعدادية العقبة للبناتادبيحنان عبد علي زغير عوده2520221522111005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591اعدادية االبرار للبنينادبيسجاد عدنان هاشم زغير2521221521091010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591اعدادية الوركاء للبناتادبيآيات عبد الحسن صكبان حمدان2522221522157005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589ثانوية البينات للبناتادبيمنتهى ماجد عبد الرضا زوير2523221522193070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589ثانوية الفجر للبناتادبيانعام جاسم مخيلف زايد2524221522132001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء عبد الوهاب حسن خضير2525221522149028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585اعدادية السوق للبناتادبيزينب جالل هادي حمود2526221522100032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584ثانوية البينات للبناتادبيفرح حيدر هادي محمد2527221522193061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيالق محمد صياح عنيد2528221521021006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583ثانوية البينات للبناتادبيزهراء ثجيل جخر منهل2529221522193034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583اعدادية سكينة للبناتادبيآيه سعد جحيل هواش2530221522116001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582اعدادية قبضة الهدى للبناتادبياسماء مجيد عبد موزان2531221522136006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581ثانوية البينات للبناتادبيافراح صادق عبد شاهين2532221522193006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581ثانوية البينات للبناتادبيسراب حميد جبار خيون2533221522193048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581ثانوية الوثبة للبناتادبيعبير رحيم عباس بشير2534221522192005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581ثانوية الوالية اللبناتادبيساره علي صالح تركي2535221522190017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579ثانوية الشهداء للبنينادبيحسن علي جوهر ضيدان2536221521057007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيندى عبد الحسن علي مطرود2537221522177058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيفؤاد حمدان كاظم عسكر2538221521086071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيحسين عدنان عبد هللا جوده2539221521021011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575ثانوية الرباب  للبناتادبيرواء محمد شهيد نور2540221522133018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575اعدادية عشتار للبناتادبيسارة صالح علوان ناصر2541221522158025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572ثانوية االبتهال للبناتادبيأديان محسن حمد غانم2542221522166001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572اعدادية السوق للبناتادبينريمان راجي كاظم موشي2543221522100055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572اعدادية الشموخ للبناتادبيحوراء مصطفى جبار حميد2544221522134021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار571اعدادية العكيكة للبنينادبيارشد شهيد ناصر خلف2545221521041004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570اعدادية الوفاء للبناتادبيسميه حسن شاكر كاظم2546221522172027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570اعدادية العالمة االميني للبنينادبيقدوس ابراهيم كاطع علي2547221521054046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيضحى عبد الحسين لاير شديد2548221522227013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568اعدادية رملة للبناتادبيريام خضير بنيان عيدان2549221522115015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيانمار قاسم محمد كايم2550221521055022
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568اعدادية الفضائل للبناتادبيرسل احمد محمد حنون2551221522104011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568اعدادية الكرمة  للبنينادبيامجد محمد حسن بجاي2552221521039014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567اعدادية النصر للبناتادبيمريم محسن عطيه جبير2553221522167062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567اعدادية العقبة للبناتادبيمريم عبد هللا طارش سعود2554221522111031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيصابرين كامل ياسر سلمان2555221522107037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567اعدادية ام البنين للبناتادبيساره خلف شغيدل حمد2556221522152038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567ثانوية البينات للبناتادبيزينب سعد ضاحي صبيح2557221522193041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566اعدادية المصطفى للبناتادبيسكينه داود عبد هللا حسين2558221522105060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566ثانوية الخلد المختلطةادبيجابر داخل لهمود جابر2559221521245004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب هاشم سباهي خلف2560221522105053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن شهيد علي حسين2561221521042016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563ثانوية الفجر للبناتادبيزهراء سفيح حسن ذباح2562221522132006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562ثانوية الخمائل للبناتادبيحنين امجد شهاب خضير2563221522196005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562اعدادية المصطفى للبناتادبيندى داود علوان منصور2564221522105078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء علي مسير نادر2565221522151021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561ثانوية الفجر للبناتادبيفاطمه محمد عوده كشاش2566221522132011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561ثانوية البينات للبناتادبيايمان محمد عذافه جاسم2567221522193013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559اعدادية الحدباء للبناتادبينور كريم عبود فليفل2568221522162053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد الباقر اكرم سعود حاجم2569221521033060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558اعدادية الجزائر للبنينادبيعقيل هادي محسن مشل2570221521042027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه ساجت عوده غافل2571221522170033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار557اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب عبد جبر نايف2572221522152035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار557ثانوية المؤمنات للبناتادبيميسم فالح حسن خضير2573221522138039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار556ثانوية البينات للبناتادبيسهير اياد عبد العالي منشد2574221522193049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار556اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيأحمد عدنان خلف ماجد2575221521069001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار556ثانوية البينات للبناتادبينورا كاتب ثامر حيدر2576221522193076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555ثانوية تل الزعتر المختلطةادبييقين جاسم محمد شندل2577221522227025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555ثانوية التحرير اللبناتادبيهيلين كريم نعمه عبد علي2578221522183040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى عامر علوان صياح2579221521042046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554اعدادية الشرقية للبنينادبيابو الحسن صالح عبد الحسن اسماعيل2580221521007002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552ثانوية زنوبيا للبناتادبيحوراء نزار عزيز عبد الحسن2581221522108005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552اعدادية المختار للبنينادبيعباس حسين خضر حسين2582221521047085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551اعدادية السوق للبناتادبيرقيه زيد ماجد حاتم2583221522100023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551اعدادية الفيحاء للبناتادبييقين محمد منشد جاسم2584221522109029
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551اعدادية الوفاء للبناتادبيهند مشعل محسن موسى2585221522172034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيهدى نعيم صيوان جويد2586221522177066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549ثانوية هاجر للبناتادبيرتاج جبار عليوي كاغد2587221522120017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549ثانوية هاجر للبناتادبيتبارك مكي جبير عيسى2588221522120006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546ثانوية هاجر للبناتادبينور ابراهيم طلب شمخي2589221522120038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546اعدادية الفرات للبناتادبيغفران سامي عبد هللا خيون2590221522101028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546ثانوية هاجر للبناتادبيمروه رياض عادل حلو2591221522120033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545اعدادية غزة للبناتادبيرجاء عدنان كريم بريس2592221522170018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545اعدادية الفضائل للبناتادبيديانا كالم مطشر محمد2593221522104010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنان عواد كاظم محمد2594221522107015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار544اعدادية العقبة للبناتادبيزهراء عالء عبد الحسين ابراهيم2595221522111010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار544ثانوية النور للبناتادبيسمر علي مرعي واجد2596221522156056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار543اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيمآسي مهدي ثجيل ضيدان2597221522136028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار543ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيسعاد جابر طرخوم كواش2598221522177036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار542اعدادية بردى للبناتادبيفاطمه علوان لفته ساجت2599221522163033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار542اعدادية االطهار للبنينادبياحمد كامل عطيه طوفان2600221521034002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحارث فيصل تركي علي2601221521225008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيهجران عالء هويدي شويرد2602221522153066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد مليح هاشم رشم2603221521042043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540اعدادية الوحدة للبناتادبيزينب خالد جميل ناصر2604221522150014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539اعدادية الوركاء للبناتادبيعال شمخي كريم موسى2605221522157032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539ثانوية الخلد المختلطةادبيرحاب عبد الحسين عاجل عبد2606221522245001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539ثانوية الحوراء االهلية اللبناتادبيزهراء حسين مجيد خشيم2607221522186004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538اعدادية الكندي للبنينادبيحسين محمد عباس نعيمه2608221521011032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538اعدادية المعارف المختلطةادبيزهراء ذياب طعمة راشد2609221522239003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمرتضى صالح ميس محسن2610221521305033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيتقى غازي عريبي عليوي2611221522141002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537اعدادية الكرامة للبناتادبيسما مالك صبار عبد الكريم2612221522151031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيهيفاء كاظم عبد عطيه2613221522212005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537اعدادية الفرات للبناتادبيدعاء أيوب ناصر حسين2614221522101009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536اعدادية الشطرة للبنينادبيامجد عدنان حمد مري2615221521018007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536اعدادية غزة للبناتادبيزهراء صالح حسين علي2616221522170020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536ثانوية حيفا للبنينادبيعلياء موحان حسب جوده2617221522072008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536ثانوية الشهداء للبنينادبيضياء عبد الشريف كاظم شنيار2618221521057015
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536اعدادية المعارف المختلطةادبيفاطمة عبد كزار حرابة2619221522239005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535ثانويه اريدو للبناتادبياالء ياسين مطر هاشم2620221522145004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى عيسى طاهر باقر2621221521067045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء محسن كاظم ناجي2622221522104013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535ثانوية الميثاق للبنينادبيسهى عاجل عوده نصار2623221522064004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد عوض فرحان فرج2624221521010006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534اعدادية الشطرة للبنينادبيماجد عبد اجبير كطان2625221521018088

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534اعدادية الوحدة للبناتادبيصابرين حسين علي ناصر2626221522150019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسمر مهدي مطر حسن2627221522107035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيهاله عبد اللطيف فاخر عوده2628221522227022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد لفته مالح عباس2629221521028005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534ثانوية الخمائل للبناتادبيحنين هادي كامل والي2630221522196006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533اعدادية الوفاء للبناتادبيهاله علي جواد كاظم2631221522172031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532ثانوية الطيبات اللبناتادبيزهراء صالح فليح محيل2632221522189012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532اعدادية أور للبناتادبياثمار شمخي جبار حمدان2633221522154001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيتحسين فالح مهدي محمد2634221521305004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531اعدادية العقبة للبناتادبيختام بلعوط جبار حلفه2635221522111006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531ثانوية هاجر للبناتادبيدعاء صادق عادل حلو2636221522120014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530اعدادية الشطرة للبناتادبيحوراء حيدر عبد العالي حسين2637221522161016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529ثانوية الجاحظ المختلطةادبيزياد نجم عبد جابر2638221521238012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528اعدادية المعارف المختلطةادبيبدور محسن عبد الرزاق علي2639221522239001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528اعدادية ام البنين للبناتادبيشهد أحمد جمعه عكله2640221522152043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527ثانوية الرويمي المختلطةادبيزكريا يحيى شرشاب ياسين2641221521243004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527اعدادية الشطرة للبناتادبيهاله سعدي جابر خليف2642221522161059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمود قاسم كامل جاسم2643221521078039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبييوسف رويح خليفه كمر2644221521079041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسن حسين حنون طاهر2645221521086021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526ثانوية الجهاد للبناتادبيايمان جاسم بدير فرحان2646221522121007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526ثانوية الفالح المختلطةادبيتغريد نصار فليح حسن2647221522204004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب عبد الرضا شناوه محمد2648221522168031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526اعدادية الوفاء للبناتادبيساره طه عاجل خفيف2649221522172024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525اعدادية بردى للبناتادبياسماء نعيم جبر ديوان2650221522163006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525ثانوية العرفان المختلطةادبيسجى رياض جمال عبد2651221522201003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزينب جاسم ساهي مشري2652221522209009
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524اعدادية الوركاء للبناتادبيصابرين علي خيون ثويني2653221522157029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524اعدادية الشطرة للبناتادبيهديل غانم قاسم محمد2654221522161063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523اعدادية الحدباء للبناتادبيدعاء حميد ذياب ياسين2655221522162014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523ثانويه اريدو للبناتادبيفاطمة مسلم عبد هللا ياسين2656221522145035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيزهراء حميد جابر ضيول2657221522153037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523ثانوية النبوغ للبناتادبيزينب حسن بنيان جاسم2658221522114019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522ثانوية الطيبات اللبناتادبيزينب عبد الكريم عبد علي حسين2659221522189016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522اعدادية أور للبناتادبيتبارك باسم زغير عواد2660221522154004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعقيل صبيح عبيد ذياب2661221521086058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521ثانوية التحرير اللبناتادبيايمان مهند جواد كاظم2662221522183009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521ثانوية الشهداء للبنينادبيمحمد عبد الكريم كاظم مشجل2663221521057020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521ثانوية العقيلة للبناتادبيزينه حسين سعدون مطير2664221522179012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيأنور صباح خلف حيال2665221521086006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521اعدادية الوركاء للبناتادبييقين حسين محمد سعيد2666221522157046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520ثانوية العقيلة للبناتادبيأثار سعد حميد عبد هللا2667221522179001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520اعدادية السوق للبناتادبياالء حبيب هالل سالم2668221522100005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيليلى رعد جاسم داخل2669221522188010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزهراء مالك غالي كاطع2670221522171026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520اعدادية أور للبناتادبيزينب حيدر عبد االمير محمد حسين2671221522154011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519ثانوية العقيلة للبناتادبيبنين حيدر عباس جبار2672221522179004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519اعدادية قلعة سكر للبناتادبياسيا سعد عبد الحسين صالح2673221522171004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518ثانوية الحوراء للبناتادبيدعاء علي شريف حشيش2674221522130013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518اعدادية الوركاء للبناتادبيمريم جاسب فرحان فرج2675221522157037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518ثانوية البينات للبناتادبيجنان هادي ساجت محيسن2676221522193018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518اعدادية الفيحاء للبناتادبيسارة داخل شريف حمادي2677221522109011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517اعدادية الشباب للبنينادبيامين جابر عبد الحسن كاطع2678221521033010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517ثانوية الحكمة المختلطةادبيطيبه علي معيدي بدر2679221522218006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعلي عبد الكاظم ضيول شهيب2680221521069027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517اعدادية النيل للبناتادبيهدى رزاق خليف جليب2681221522169039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيامجد خليل عليوي طعيمه2682221521202004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516ثانوية العقيلة للبناتادبيوديان عبد الجليل عواد جبر2683221522179018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516اعدادية سكينة للبناتادبينبأ عبد الرضا حميد كداس2684221522116063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبياحمد علي صبير عواد2685221521020005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515اعدادية الشطرة للبناتادبيسناء ستار جابر عويد2686221522161037
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمد شهيد صكر سلطان2687221521028061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514اعدادية تونس للبناتادبيخلود ناصر خضير جوده2688221522106014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513اعدادية المعارف المختلطةادبيتغريد حمد طعمة راشد2689221522239002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513اعدادية الفضائل للبناتادبيسهام هاشم يعقوب يوسف2690221522104024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513ثانوية الوثبة للبنينادبياكرم عدنان سمير سرهيد2691221521056001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513ثانوية هاجر للبناتادبيدعاء جاسم شديد مومن2692221522120011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512اعدادية الفردوس للبناتادبيوديان كريم حواس جميغ2693221522102046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512اعدادية الفرات للبناتادبياالء فاضل دبيس شنيت2694221522101005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512اعدادية الصادق للبنينادبيوفي جبار ناهي شناوه2695221521070089

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512اعدادية ام البنين للبناتادبيفرح علي حسين صالح2696221522152051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512ثانوية النبوغ للبناتادبينور الهدى صاحب كاظم مدلول2697221522114026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512اعدادية النيل للبناتادبيحنين عبد المجيد مرزه علي احمد2698221522169008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511ثانوية شبعاد للبناتادبيرسل احمد حسن بياد2699221522194007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511اعدادية قلعة سكر للبناتادبيتبارك باسم جبار عبد النبي2700221522171013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511اعدادية المصطفى للبناتادبيفقدان سلمان جواد كاظم2701221522105071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510ثانوية التعاون المختلطةادبيحسن هادي محمد كريم2702221521224003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510ثانوية العقيلة للبناتادبيسرى مهند عبد الخالق عبد الجبار2703221522179014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510اعدادية الفرات للبناتادبيحنين جواد كاظم راشد2704221522101008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509ثانوية الميثاق للبنينادبيعلي عادل داود سلمان2705221521064011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509اعدادية الكرامة للبناتادبيمالك علي عبد الرضا قاسم2706221522151042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509اعدادية القيثارة للبنينادبيمهند محسن جابر فرحان2707221521051085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509اعدادية قلعة سكر للبناتادبيهدى تحسين كريم محمد2708221522171056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508اعدادية الفهود  للبنينادبيامير كريم جاسم ياسين2709221521046007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508ثانوية البينات للبناتادبيابتسام جابر عنيد ساير2710221522193001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508ثانويه اريدو للبناتادبينرجس عبد الستار سالم وشيح2711221522145039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508اعدادية الفهود  للبنينادبيمصطفى مهدي صاحب صالح2712221521046031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب رحم ساجت والي2713221522172021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507اعدادية سكينة للبناتادبياسماء كريم مثاري كسار2714221522116005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507ثانوية االبتهال للبناتادبينور علي حسن رمضان2715221522166028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507اعدادية االطهار للبنينادبيسعدون سفاح حسن طوفان2716221521034022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه جبار عبد ناصر2717221522102031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506ثانوية الشهداء للبنينادبيحسين خميس كاصد خلف2718221521057010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506اعدادية الكندي للبنينادبيخضر حميد هاشم سكران2719221521011037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506اعدادية الوركاء للبناتادبيأيمان باسم حسب كاظم2720221522157006
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506اعدادية الفردوس للبناتادبيانعام عماد جميل دهام2721221522102003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505اعدادية أور للبناتادبيصفاء نعمة خطار عبد2722221522154013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505اعدادية البطحاء للبناتادبيرحاب علي حسين صالح2723221522160016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505اعدادية  الناصرية للبناتادبيمريم مالك يوسف سلطان2724221522149058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505اعدادية السوق للبناتادبيجيهان صبار جساب جبر2725221522100013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيهيثم طالب عبد هللا حسان2726221521068022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505اعدادية الكندي للبنينادبيموسى جمعه كاطع صفوك2727221521011101

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505ثانوية حيفا للبنينادبيبهاء سعيد محمد حسين طاهر2728221521072007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504اعدادية المصطفى للبناتادبيرسل عالء كامل عطية2729221522105033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء علي حسن جليل2730221522130021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء كريم جخيم ملغوث2731221522105043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503اعدادية الشيماء للبناتادبيدعاء هادي مجلي سرهيد2732221522110010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503اعدادية العقبة للبناتادبيايمان سلمان حسين لفته2733221522111002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503اعدادية االطهار للبنينادبيمرتضى نعيم عوده حمزه2734221521034052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502اعدادية بردى للبناتادبيرسل نبيل جبار خلف2735221522163016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502ثانوية الرباب  للبناتادبينوره عبد الكاظم محمد كيطان2736221522133035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502اعدادية الفهود  للبنينادبينسيم ناصر عبود عبد هللا2737221521046035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502اعدادية العقبة للبناتادبيمنتهى سعيد محسن شبيب2738221522111034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيمريم سليم عبودي محي2739221522311016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه خضير عبد عذافه2740221522160043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب يوسف هادي عبد العباس2741221522151024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501ثانوية الجهاد للبناتادبيلهيب قاسم خضير أشياع2742221522121026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501اعدادية الوفاء للبناتادبيرسل جمال محسن موسى2743221522172012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500ثانوية التحرير اللبناتادبيهبة مهدي راشد مخلف2744221522183037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500ثانوية االيمان المختلطةادبيسناء عارف عيدان مشرف2745221522214007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500ثانوية الحكمة المختلطةادبيهدى سلمان عجيل راشد2746221522218008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499اعدادية سكينة للبناتادبيصابرين عبد العباس علي سفيح2747221522116044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499اعدادية الجزائر للبنينادبيعماد عبد الرضا عبد ردن2748221521042033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499ثانوية الثوار المختلطةادبيمحمد جاسم كميل ثويني2749221521226018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498اعدادية الوركاء للبناتادبيأسماء صالح محمد فرحان2750221522157001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498ثانوية الوالية اللبناتادبيرسل كامل محمد محسن2751221522190010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498اعدادية المصطفى للبناتادبيسارة حامد جوده ياسر2752221522105054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحسن عليوي عطية عواد2753221521020020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498اعدادية العقبة للبناتادبيسجى حامد حمد كزار2754221522111019
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب عبد هللا ابراهيم كاظم2755221522105050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497ثانوية فدوى طوقان للبناتادبياسراء فرج هادي عنود2756221522131001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيامال صالح كامل جبر2757221522153008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497اعدادية الفردوس للبناتادبيسرور علي راضي طاهر2758221522102023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497اعدادية بدر الكبرى للبناتادبينور الهدى حميد شمخي كعيد2759221522153062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497الخارجيونادبيالعباس محمد عبد الكاظم كاطع2760221521400005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497اعدادية تونس للبناتادبيرحاب احمد سالم فليح2761221522106015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497اعدادية الجواد للبنينادبيأحمد عباس عاتي مشاي2762221521062005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497ثانوية الرويمي المختلطةادبياحمد كريدي فرحان لكن2763221521243002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497ثانوية حيفا للبنينادبياحمد عبد الكاظم عبد الحسين مونس2764221521072005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497اعدادية المصطفى للبناتادبيأسماء سمير ناصر حسين2765221522105001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497ثانوية الواثق المختلطةادبيثناء بدر رمضان موحان2766221522235002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496ثانوية النرجس اللبناتادبيسفانه مفتاح حسين هلم2767221522182028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496ثانوية الطيبات اللبناتادبيبلسم جواد كاظم بجاي2768221522189008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496اعدادية الجواد للبنينادبيحسين هادي عبد عاشور2769221521062033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496ثانوية االقتدار المختلطةادبيمصطفى يونس عذاب هربد2770221521220015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496اعدادية الفيحاء للبناتادبيلقاء مالك سعدون عنيد2771221522109018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495اعدادية غزة للبناتادبينور مرتضى جواد كاظم2772221522170040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495ثانوية دار الندوة المختلطةادبيزين العابدين حامد بصير عليوي2773221521225018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495ثانوية النور للبناتادبيدعاء عبد العالي نعيمه خضير2774221522156027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495ثانويه اريدو للبناتادبيايات رعد صالح مهدي2775221522145009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية الشطرة للبناتادبيمريم جاسم محمد كاظم2776221522161051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية العقبة للبناتادبيمروه حسين علي صكبان2777221522111027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيصباح حسن مطرود هزاع2778221521086042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية النصر للبناتادبيرواء محمد لفته فرج2779221522167027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494ثانوية الجوادين للبنينادبيكرار علي كريم لطيف2780221521012027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية المصطفى للبناتادبيرباب صافي ثامر مخاط2781221522105031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعارف رسول طعيمة عبد2782221521209009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494ثانوية السعدية المختلطةادبيحسين شالل موسى مشاي2783221521247006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية أور للبناتادبياصاله جابر ياسر ضيف2784221522154003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية أور للبناتادبيضحى علي محمد عبد الرضا2785221522154015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494اعدادية الفرات للبناتادبيأزهار سمير عبد الحسن جاسم2786221522101001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيريهام شهيد مزهر طالب2787221522227006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493اعدادية االبرار للبنينادبيحسين محمد عبد الكاظم عبد الجليل2788221521091006
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493اعدادية تونس للبناتادبيزينب فيصل عجيل حنين2789221522106019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493ثانوية الوثبة للبنينادبيمهند طراد كامل ساجت2790221521056018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493اعدادية الكرمة  للبنينادبيعباس عوده دواس معارج2791221521039043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيهيثم كاظم ملبس راضي2792221521300080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492ثانوية قرة االعين للبناتادبيحوراء حيدر جمعه عبيد2793221522124014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492اعدادية السوق للبناتادبيهدى عبد الساده فارس مونس2794221522100065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492اعدادية الشموخ للبناتادبيبلسم علي حمد لفته2795221522134012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492ثانوية النور للبناتادبيحنين زويد علي عباس2796221522156017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491اعدادية الفردوس للبناتادبيصبيحه عادل سامي كاظم2797221522102027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491اعدادية الكندي للبنينادبيجاسم طعمه شرهان حماس2798221521011017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبينور الهدى جليل عدنان خلف2799221522155039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491اعدادية النصر للبناتادبيدعاء طاهر عليان صالح2800221522167022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491اعدادية المصطفى للبناتادبيرحاب عباس خضير عويد2801221522105032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491ثانوية الخلد المختلطةادبيمحمد خلف موحان حسين2802221521245014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491الخارجياتادبيهديل لطيف حاجم كطامي2803221522401033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491اعدادية أور للبناتادبياساور علي عبد المحسن جبر2804221522154002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491ثانوية زنوبيا للبناتادبينور الهدى مطشر ياسر دخيل2805221522108021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيفاطمه جبير عبد منادي2806221522177042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490اعدادية ام البنين للبناتادبيحنين عباس عجيل نغيمش2807221522152016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490اعدادية البطحاء للبنينادبيهاني حافظ سباهي عبد2808221521006098

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490اعدادية تونس للبناتادبيجنان محمد واعي عليخ2809221522106011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490اعدادية الكرامة للبناتادبياالء رضا علي عزيز2810221522151006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490ثانوية هاجر للبناتادبيساره رياض مجيد حمادي2811221522120024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490اعدادية الكندي للبنينادبيعبد الكريم كاظم ريسان جبر2812221521011052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489اعدادية الوفاء للبناتادبيتبارك فاضل نهير هوير2813221522172006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489ثانوية التحرير اللبناتادبياالء محمد خضير زناد2814221522183006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489ثانوية المؤمنات للبناتادبياطياف علي وثيج عجيل2815221522138006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489اعدادية الفضائل للبناتادبياسراء رائد مجيد عبد علي2816221522104003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489ثانوية النور للبناتادبيغدير عبد مطير عكله2817221522156063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمعالي حسين جواد كاظم2818221522227017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489ثانوية تل الزعتر المختلطةادبينور حيدر ابراهيم مهدي2819221522227019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489اعدادية الفرات للبناتادبيمنار حمد هلول عوده2820221522101033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبياكرم رشيد عطيه كنبر2821221521090009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب عبد الرضا علي بداي2822221522105049
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488اعدادية قلعة سكر للبناتادبيهدى صادق مهدي جار هللا2823221522171057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488اعدادية المصطفى للبناتادبيشفاء علي عبد كمال2824221522105064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488ثانوية الواثق المختلطةادبياياد رحيم عطية طوفان2825221521235002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488اعدادية المعارف المختلطةادبيحيدر كريم عزيز مطشر2826221521239009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488ثانوية العقيلة للبناتادبيزينب احمد عبد الزهره خضير2827221522179009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء رعد هاشم عبود2828221522124019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487اعدادية االبرار للبنينادبيموفق عدنان هاشم زغير2829221521091023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487اعدادية الشيماء للبناتادبيغفران خضير هندي زاير2830221522110019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487اعدادية القيثارة للبنينادبيفؤاد ناهي مزهر جول2831221521051062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487اعدادية قلعة سكر للبناتادبيهديل ضيف هللا ورش حمزه2832221522171058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487ثانوية الميثاق للبنينادبيزين العابدين خزن هاشم عوده2833221521064007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب مزهر غانم جرك2834221522104018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487ثانوية االيمان المختلطةادبيجالل عارف عيدان مشرف2835221521214006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487الخارجياتادبيهدير نوري محمد عباس2836221522401032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487ثانوية الفالح المختلطةادبيغيث احيال عويد وادي2837221521204036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487ثانوية ابي تراب للبنينادبيقيس عودة داود خليف2838221521081021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486اعدادية الكرامة للبناتادبيآيات نجم عبد جبار2839221522151004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486اعدادية الشموخ للبناتادبيهاله يوسف حسن غازي2840221522134057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيالهام عبد هللا زغير مصدك2841221522153007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبيحسن رحيم عوده مزعل2842221521248003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486اعدادية الكندي للبنينادبيعالء محمد عطشان عبد الحسين2843221521011055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486ثانوية الثوار المختلطةادبيرائد سعيد كامل دبيس2844221521226011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486ثانوية الخمائل للبناتادبيمريم محمد عبد الحسين علي2845221522196020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية قلعة سكر للبناتادبيتبارك ابراهيم جليل محمد2846221522171012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية قلعة سكر للبناتادبيعذراء رشيد جوده صخي2847221522171034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيهبه عبد االمير محمد كاطع2848221522131021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية الفرات للبناتادبيابتهال جاسب معود عذافه2849221522101004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485ثانوية هاجر للبناتادبيميعاد قنديل عويد محيسن2850221522120037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية الشباب للبنينادبيامجد كريم شريف محمد2851221521033009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية الحكيم للبنينادبيمنذر عبد هللا علي حسين2852221521026025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمهند مسير عبد العالي عتيوي2853221521079035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية القيثارة للبنينادبيمهند لطيف غياض محمد2854221521051084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي حسن علي شناتي2855221521055083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485اعدادية قلعة سكر للبناتادبينور قاسم بدر سدخان2856221522171055
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484ثانوية االيمان المختلطةادبيعدنان حسين عبد علي مشرف2857221521214015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيعباس حميد جودة صخي2858221521082030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484ثانوية هاجر للبناتادبيانعام عبد الرسول نايف كريم2859221522120004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484اعدادية الفهود  للبنينادبيعلي خميس ثامر منصور2860221521046020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء قاسم ابراهيم حسن2861221522105042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484اعدادية البطحاء للبنينادبيحسن هادي دايخ رحيم2862221521006025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484ثانوية الجوادين للبنينادبيحسين علي لعيوس جابر2863221521012013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعباس فاضل شالكه محمد2864221521086050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484اعدادية السوق للبناتادبيأرجوان فاهم وارد عبد الحسين2865221522100001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيشجن حامد عبد حطحوط2866221522143006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483اعدادية  الناصرية للبناتادبيسما جبار احسين غافل2867221522149043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483اعدادية النيل للبناتادبيفاتن زكي جابر مشكور2868221522169027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483ثانوية شبعاد للبناتادبيعذراء محمد خضير عبد الحسين2869221522194018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمد مطشر بشير حمود2870221521238023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483اعدادية الوركاء للبناتادبيريام عادل ياسر محمد2871221522157019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483ثانوية الحوراء للبناتادبينور سالم نجم عبد هللا2872221522130037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483اعدادية النصر للبناتادبيسهى سالم دنيف شريف2873221522167044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483اعدادية البطحاء للبنينادبيريكان صالح زيد محمد2874221521006042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483اعدادية الشطرة للبناتادبيميسم عالوي ذياب ياسين2875221522161053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482ثانوية علي المرتضى للبنينادبيمرتضى عبد الرسول مهدي صالح2876221521038034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482ثانوية النرجس اللبناتادبيزينب حازم كريم احمد2877221522182020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482اعدادية الشطرة للبناتادبيساره سعد عبد الهادي عبيد2878221522161033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي اسماعيل هاني حسين2879221521042029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيموفق حسين محمد دلي2880221521079036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء كريم عويد عثمان2881221522109009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482اعدادية المصطفى للبناتادبيوالء مظفر فالح حسن2882221522105091

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية البطحاء للبنينادبيفواز شاكر طريمه حاجم2883221521006078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481ثانوية الشمس األهلية للبناتادبيحوراء جاسم خضير عبود2884221522176001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية الوركاء للبناتادبيرواء عبد عكاب طارش2885221522157016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية تونس للبناتادبيمنال محمد واعي عليخ2886221522106030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية تونس للبناتادبينرجس يحيى علي ياسر2887221522106032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم مزهر مطلك حسين2888221522152054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية العقبة للبناتادبينجالء محمود جواد كاظم2889221522111035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية غزة للبناتادبيتبارك عبد الحسين عبد علي عبد اليمه2890221522170009
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية النجاح للبنينادبيبهاء سعود كاظم جبر2891221521067012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481ثانوية السعدية المختلطةادبيجهاد صبار زغير عبيد2892221521247003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481ثانوية السعدية المختلطةادبيرشا قاسم حسن عبد السيد2893221522247003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي ناظم نمنم صيهود2894221521086070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481ثانوية الجهاد للبنينادبيوليد حميد كاظم بجاي2895221521078044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية النيل للبناتادبيامل محمد قند فليح2896221522169004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية النيل للبناتادبيمنال مطشر سرحان ذياب2897221522169031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية الشطرة للبناتادبيمريم خضر راضي حمود2898221522161052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية االبرار للبنينادبيانور علي لطيف فرحان2899221521091003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمنصور جويد نعمه كون2900221521086102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية الجواد للبنينادبيحيدر رزاق زاجي ناهي2901221521062037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية العكيكة للبنينادبيحيدر عبد هللا محمد احمد2902221521041022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية الشباب للبنينادبيحسن دنيف مطشر ثابت2903221521033013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480اعدادية الفردوس للبناتادبيساره محمد ثامر ذخر2904221522102021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479ثانوية زنوبيا للبناتادبيسجود لطيف ناصر عبد2905221522108010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيسجاد عبد الرزاق حنون عاكول2906221521086035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيايمان مهدي باني عوده2907221522155004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيأحمد صباح محسن طويس2908221521079004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479ثانوية النور للبناتادبيصابرين احمد جبار مناتي2909221522156058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479ثانوية العقيلة للبناتادبيزينب صحو حميد حطيحط2910221522179011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب سعيد زاجي حسان2911221522102017

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار556اعدادية بردى للبناتعلميكافي كريم محمد حافظ2912221512163080

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار553اعدادية الطموح المختلطةعلميأفراح نعيم فرحان نعيمه2913221512236001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار551اعدادية الرفاعي للبناتعلميرحاب خلف قاسم سمير2914221512168019

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار549اعدادية الشطرة للبناتعلميهدى عيسى حسين حمودي2915221512161103

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار546اعدادية السوق للبناتعلميافراح ظامر كاظم محمد2916221512100016

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار544اعدادية المصطفى للبناتعلمياقبال محبس مشهاب لفته2917221512105010

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار541اعدادية الفاضالت للبناتعلميمعراج حمزه جهيد نعيمه2918221512165089

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار541اعدادية الفاضالت للبناتعلمياسراء حمزه جهيد نعيمه2919221512165006

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار541اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب حبيب قطان روضان2920221512103093

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار541ثانوية الوالية اللبناتعلميحوراء صباح جريو نايف2921221512190014

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار541اعدادية المصطفى للبناتعلميشكران ثجيل عوده علوان2922221512105071

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار540ثانوية االبتهال للبناتعلميرؤى قاسم رزوكي علي2923221512166012

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار539ثانوية االشراق  اللبناتعلميزينب نزار منور جعفر2924221512187008
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الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار538ثانوية حيفا للبنينعلميايمان عبد الكريم جخيور جوني2925221512072001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار537اعدادية الفيحاء للبناتعلميشكران عجيل خفيف نمر2926221512109056

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار537اعدادية الشطرة للبناتعلميفرح رعد مطير مكطوف2927221512161073

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار537اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء لطيف كاظم علي2928221512165026

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار537ثانوية المؤمنات للبناتعلميهدير عبد والي عودة2929221512138060

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار536اعدادية الفرات للبناتعلمينوال صافي عبد هللا خيون2930221512101084

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار534اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء مجيد علي لفته2931221512158044

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار533ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميليليان مساعد نغماش يوسف2932221512118043

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار533اعدادية النصر للبناتعلميصفاء ياسر جخري ساجت2933221512167040

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار532اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء قاسم كاظم طعمه2934221512153105

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار532ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميرسل كريم ربح بصيو2935221512139032

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار532اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميرنده عباس فاضل مهلهل2936221512136018

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار530ثانوية الفجر للبناتعلميسجى صباح كاظم عبد2937221512132020

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار530ثانوية تبارك اللبناتعلمينضال شريف حبيب كنيش2938221512184022

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار529اعدادية الشطرة للبناتعلميشهد صادق جليل فارس2939221512161063

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار528اعدادية الفضائل للبناتعلميزينب حمدان سلمان حاتم2940221512104027

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار527ثانوية البدر المختلطةعلميرقيه حميد هليل عزيز2941221512216008

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار527اعدادية عشتار للبناتعلميغفران عباس شريف ناصر2942221512158068

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار527اعدادية بردى للبناتعلميامال خالد ناظم جابر2943221512163008

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار526اعدادية المصطفى للبناتعلميوئام عيسى كاطع لفته2944221512105111

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار526اعدادية الفرات للبناتعلميسبأ سمير كاظم شهاب2945221512101057

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار525اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميعذراء احمد عبد هللا محمد2946221512153170

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار525اعدادية الشموخ للبناتعلميرؤى شاكر شعالن فالح2947221512134021

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار524اعدادية الحدباء للبناتعلميفرح غفار نور مهدي2948221512162122

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار524اعدادية الفاضالت للبناتعلمياسراء حسين مرار ضميد2949221512165005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار524اعدادية قلعة سكر للبناتعلميصابرين ناصر عبد الحسين حمد2950221512171070

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار524اعدادية السوق للبناتعلميزينب مالك حنون مانع2951221512100077

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار524اعدادية السوق للبناتعلميهدير مالك حنون مانع2952221512100164

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار523ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميحوراء فالح حسن محمد2953221512113015

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار523اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان سعيد يوسف حسين2954221512164011

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار523اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميانوار قاسم هدام لفته2955221512153023

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار523ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميتغريد كريم منصور حسن2956221512175017

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار522اعدادية غزة للبناتعلميهدى انور شعالن قاسم2957221512170075

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار522اعدادية الرفاعي للبناتعلميمريم جمال ناصر حسين2958221512168051
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الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار522اعدادية تونس للبناتعلميزهراء عدنان عزيز تويو2959221512106038

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار521اعدادية الفرات للبناتعلميبدور يعقوب جبار عبد2960221512101015

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء صادق زاهي بدري2961221512165044

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520اعدادية الزهراء للبناتعلميمروه حسين هويرف مريح2962221512164069

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520ثانوية االبتهال للبناتعلميدعاء سعد نايف سفاح2963221512166009

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520اعدادية الفضائل للبناتعلميزهراء رعد خير هللا جابر2964221512104021

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520اعدادية تونس للبناتعلميغدير علي عبد حسن2965221512106050

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520اعدادية ام البنين للبناتعلميغفران فالح عبد الرضا كطافة2966221512152056

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار519اعدادية الفاضالت للبناتعلميدموع سلمان وحيد بندر2967221512165031

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار519اعدادية الوفاء للبناتعلميابتهال كريم عباس كاظم2968221512172003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار519اعدادية الحدباء للبناتعلمينور اسعد محمد عبد الحسين2969221512162135

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار519اعدادية غزة للبناتعلميسجى عبد الكريم عبيد جوده2970221512170048

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار518اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمياسيل هاني لفته محمد2971221512153014

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار518اعدادية الكرامة للبناتعلميزهراء خزعل كريم جويد2972221512151031

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار518اعدادية بردى للبناتعلميدعاء حسين علي طريف2973221512163023

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار518اعدادية بردى للبناتعلميهدى محسن كاطع عبد هللا2974221512163105

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار517ثانوية هاجر للبناتعلميغفران رزاق رشيح سلمان2975221512120050

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار517اعدادية الخنساء للبناتعلميهديل حميد زايد عبد الحسين2976221512103194

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار517اعدادية الرفاعي للبناتعلميهدى حسين ناصر جبر2977221512168063

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار516اعدادية الفاضالت للبناتعلميايمان سعيد خاجي بردي2978221512165016

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار516اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميزينب عبد حميد شمخي2979221512188020

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار516اعدادية الحدباء للبناتعلميزهراء عصام جخم جالب2980221512162069

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار516ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميامنه ياسين خضير جواد2981221512142009

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار515ثانوية الشمم للبناتعلميرغد كريم حمود سلطان2982221512198005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار515اعدادية بردى للبناتعلميدنيا علي نصيف علي2983221512163030

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار515اعدادية النيل للبناتعلميغفران علي خليل محمد2984221512169089

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار515اعدادية الحدباء للبناتعلميهاله عادل علوان شريف2985221512162147

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار633ثانوية النرجس اللبناتادبيزهراء كريم كاظم جليخ2986221522182017

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار572اعدادية الشطرة للبناتادبيغسق رشيد حاجم مخور2987221522161042

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار546اعدادية الشطرة للبناتادبيساره محمد عدنان خلف2988221522161034

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار528ثانوية البينات للبناتادبياستبرق طالب حميد داغر2989221522193004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار526ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيتبارك ابراهيم مزهر ابراهيم2990221522135003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار520ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرجاء محسن بهلول لفته2991221522177017

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار511ثانوية النرجس اللبناتادبيرواء عبد الرحمن عجيل فجر2992221522182013
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الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار511ثانوية االيمان المختلطةادبيإبتهال جاسب بوهان ساجت2993221522214001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار510ثانوية هاجر للبناتادبيدعاء حميد رزاق حسن2994221522120012

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار505ثانوية السنابل للبناتادبياستبرق ماجد فضاله جوده2995221522122001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار503ثانوية تبارك اللبناتادبينور الهدى رياض عبد علي مونس2996221522184018

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار499ثانوية بابل المختلطةادبيضحى مجيد كاظم جابر2997221522207003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار495ثانوية النرجس اللبناتادبيزهراء حميد عبد جوده2998221522182015

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار494ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيوالء عبد الحسن مالغي كاطع2999221522143008

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار492ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب باقر ابراهيم سريح3000221522166013

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار490ثانوية االبتهال للبناتادبيندى نجم عبد شريف3001221522166026

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار489ثانوية التحرير اللبناتادبيرواء رياض كاظم رزوقي3002221522183019

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار488ثانوية مسقط المختلطةادبيابرار ناصر خضير جاسم3003221522234001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار487ثانوية الوثبة للبناتادبياسماء عبد الغني محسن شعيوط3004221522192002

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار487اعدادية الرفاعي للبناتادبينور رحمن خلف حمود3005221522168055

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار486ثانوية العاديات األهلية للبناتادبينجوى كاظم عبيد حرز3006221522177057

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار485اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبينورس موسى جاسم هليل3007221522188012

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار484ثانوية الصدرين المختلطةادبيأيمان كامل حمدان سرحان3008221522213003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار482ثانوية البينات للبناتادبيمنتهى كاظم محمد حسين3009221522193069

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار481ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيدعاء جليل عبد مدلول3010221522177012

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار481ثانوية التحرير اللبناتادبيرسل عباس مطر فرج3011221522183018

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار481ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيأسماء عبد باقر عواد3012221522231001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار480الخارجياتادبينور ثعبان كحامي محمد3013221522401028

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار479اعدادية الفضائل للبناتادبيسجى رمضان ضمد صيهود3014221522104021

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار479ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيسجى خالد هاشم عالوي3015221522135008

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار479ثانوية االزدهار المختلطةادبيجنان جبار حذيه عبد هللا3016221522206005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار478اعدادية رملة للبناتادبيابرار حسن كزار بدير3017221522115002

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار478ثانوية بضعة الرسول للبناتادبيهاجر سعيد هليل جار هللا3018221522129024

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار478ثانوية التحرير اللبناتادبيوسن هالل فليح خضر3019221522183041

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار478ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيلمياء عبد الحسين فرج عبيد3020221522177049

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار477اعدادية الحدباء للبناتادبيابتهال عقيل عواد عبد هللا3021221522162001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار477اعدادية الوفاء للبناتادبيندى جاسم فنطيل شعالن3022221522172029

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار476ثانوية النور للبناتادبيمريم حسين مناحي دهش3023221522156076

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار476اعدادية سكينة للبناتادبيانعام عبد الرحيم عبود محمود3024221522116009

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار476ثانوية المؤمنات للبناتادبيزينب فاخر عياده محيل3025221522138022

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار476اعدادية بردى للبناتادبيمهى جبار ناصر حسين3026221522163039
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الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار476ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيهديل كامل عبد الحسن شمخي3027221522155049

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار475ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيمحاسن زهير حامد فريخ3028221522231003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار475ثانوية العقيلة للبناتادبيزهراء عبد هللا جابر عبد هللا3029221522179007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار475اعدادية قلعة سكر للبناتادبياالء سلمان عبد االمير دهام3030221522171006

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار475اعدادية  الناصرية للبناتادبيود ناظم سالم حميد3031221522149064

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار475ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيدموع غضبان بشير ثويني3032221522141004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار475اعدادية الحدباء للبناتادبيدعاء علي حسين دنبوس3033221522162015

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار474اعدادية المصطفى للبناتادبيليلى كاظم عطيه كاظم3034221522105072

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار474اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء خليل جهاد علي3035221522161026

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار474اعدادية قلعة سكر للبناتادبيعلياء هاتف علي مدير3036221522171035

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار473ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيحوراء اسماعيل محيسن مهاوش3037221522177011

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار472اعدادية النصر للبناتادبياسماء ماجد مهدي علي3038221522167005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار472اعدادية النصر للبناتادبيمنى سالم جايد غيثان3039221522167065

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار472ثانوية الحوراء للبناتادبينبأ باسم لطيف حاجم3040221522130033

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار472اعدادية المصطفى للبناتادبياديان عبد الستار علي غيالن3041221522105005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار472ثانوية النور للبناتادبيهبه خالد شعالن مهلهل3042221522156086

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار471اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء جمعه طالب حاجم3043221522149024

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار471ثانوية الطيبات اللبناتادبينور جمعه غياض خلف3044221522189026

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار471ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيرشا علي خيون حسون3045221522131008

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار471اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيغدير وحيد كاظم خاجي3046221522188007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار471اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين سالم ياسر كريف3047221522105026

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار470ثانوية الوثبة للبناتادبيسعاد خرميط طرار مطير3048221522192004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار470ثانوية الجهاد للبناتادبياالء مهند جاسم عبيد3049221522121004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار470ثانوية الحوراء للبناتادبيرسل حسن نعيم حسين3050221522130018

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار469ثانوية التحرير اللبناتادبيحنين محسن محمد طعمة3051221522183011

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار469اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيزينب خالد عبد الرحمن جبر3052221522153042

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار469ثانوية الجهاد للبناتادبيزهراء مجيد خضر محمد3053221522121016

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار469اعدادية السوق للبناتادبيزينب ادريس حسن مجيد3054221522100031

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار468ثانوية االبتهال للبناتادبيهند عباس حمود شالل3055221522166030

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار468اعدادية الرفاعي للبناتادبياقبال كاظم جالب صالح3056221522168007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزينب سعد حسين عبد3057221522177028

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467ثانوية شبعاد للبناتادبيانوار طالب حمود مجلي3058221522194002

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء حيدر حسين باني3059221522101018

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467اعدادية المصطفى للبناتادبياصاله عدي موسى عمران3060221522105011
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الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء محمد جبار حواس3061221522161028

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467ثانوية مسقط المختلطةادبيشمس الضحى علي راجي خضير3062221522234004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار467ثانوية تبارك اللبناتادبيهدى كاظم صالح حسين3063221522184020

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار466ثانوية النرجس اللبناتادبيزينه حسين محيل هليل3064221522182024

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار466اعدادية الرفاعي للبناتادبيعذراء علي مزعل كاظم3065221522168038

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار466ثانوية الفالح المختلطةادبيآمنه عوده فزاع غياض3066221522204001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار466ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيزهراء يحيى حامد فيصل3067221522131010

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465ثانوية الطيبات اللبناتادبيايمان خشان ناصر حسين3068221522189006

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465ثانوية االيمان المختلطةادبيرحاب رحيم خليف ساجت3069221522214004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465ثانوية بضعة الرسول للبناتادبيايمان احمد عبد راشد3070221522129005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465ثانوية النور للبناتادبيسوزان نعمه رديني شنيار3071221522156057

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465اعدادية عشتار للبناتادبيأيمان سعد هبوب حسن3072221522158004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيميعاد مزهر شنيدخ حبيب3073221522188011

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار465اعدادية الكرامة للبناتادبيعلياء علي محمد حسين راضي3074221522151037

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار464ثانوية شبعاد للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا والي3075221522194012

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار464ثانوية الوثبة للبناتادبيابتهال عويد دويشان كاطع3076221522192001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار464اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيفضاء عارف نايف كنيدح3077221522188009

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار464ثانوية هاجر للبناتادبيبيداء عبد مانع حسن3078221522120005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار464اعدادية الشطرة للبناتادبيايات حسن شذر راهي3079221522161009

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار463ثانوية بابل المختلطةادبيفرح احمد كاظم جابر3080221522207006

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار463ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزينب حيدر فليح عبد الحسن3081221522209011

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار463ثانوية المؤمنات للبناتادبيحوراء عبود حسن يونس3082221522138013

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار463اعدادية  الناصرية للبناتادبيعذراء رياض عبد الرضا محمد3083221522149050

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار463ثانوية االبتهال للبناتادبيشفاء خالد رزاق شميل3084221522166017

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار462ثانوية التحرير اللبناتادبيانوار جمال محسن بدر3085221522183007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار462ثانوية التحرير اللبناتادبيهدى حسين كاظم رحيمة3086221522183038

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار462ثانوية النور للبناتادبياالء قاسم ناصر خليف3087221522156007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار462ثانوية النور للبناتادبيدالل ريحان خليف راهي3088221522156029

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار462اعدادية النصر للبناتادبيازل علي عكموش زماخ3089221522167002

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية الوالية اللبناتادبيايات عبد االمير زيد محيي3090221522190003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية االزدهار المختلطةادبيأسراء سلمان حميد نجم3091221522206001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيشذى ماجد محسن شعيوط3092221522141007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461اعدادية بردى للبناتادبياسيل يحيى مكطوف ناصر3093221522163007

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية السنابل للبناتادبيرباب صبار كاظم خفيف3094221522122005
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الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية قرة االعين للبناتادبيروز علي حسين كاظم3095221522124017

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء كامل ياسر حسن3096221522157022

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنار طالب عبد هللا عوده3097221522107050

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار461ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيتغريد عبد الرضا علي حسين3098221522131005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460ثانوية العاديات األهلية للبناتادبينور الهدى ستار جبار مدلول3099221522177060

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية الحدباء للبناتادبيسحر سعد سلمان ثويني3100221522162038

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية الحدباء للبناتادبيمريم عبد الحسين محمد رنحي3101221522162050

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية الشيماء للبناتادبيانتظار ابراهيم عبد دهش3102221522110003

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية الفردوس للبناتادبيشذى عبد الكاظم حسين علي3103221522102025

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460ثانوية العرفان المختلطةادبيغفران محمد عودة وداي3104221522201004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية المصطفى للبناتادبيهدير ناهض منشد جثير3105221522105086

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية تونس للبناتادبيوالء عدنان شريف صاحي3106221522106037

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460اعدادية قلعة سكر للبناتادبيمروه حمد سفيح اعور3107221522171045

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار460ثانوية الواثق المختلطةادبيزهراء جبار خليل جاسم3108221522235004

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459ثانوية الرباب  للبناتادبيدعاء علي حسين ثجيل3109221522133015

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459ثانوية االبتهال للبناتادبيفرح مؤيد ناجي متاني3110221522166021

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459اعدادية الوركاء للبناتادبيياسمين عبد هللا نعيس محمد3111221522157045

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459اعدادية الفردوس للبناتادبينور صباح اسود ضايف3112221522102041

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459ثانوية الفرزدق المختلطةادبياسماء محمد عبد فدار3113221522219001

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459ثانوية النور للبناتادبياوهام رزاق عبيد ناصر3114221522156009

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار459اعدادية رملة للبناتادبيهدى سمير وحيد محيل3115221522115048

اآلداب/جامعة ذي قار563ثانوية الهدى االهلية للبناتعلمينور الهدى محمد علي خليل ابراهيم3116221512118050

اآلداب/جامعة ذي قار545اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميكرار محمد عطية اعوج3117221511010123

اآلداب/جامعة ذي قار544اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلميحسين صادق علي جعفر3118221511024007

اآلداب/جامعة ذي قار543االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد الوهاب كاظم راضي3119221511003026

اآلداب/جامعة ذي قار537ثانوية الشهداء للبنينعلميمحمد عبد الرسول علي ضهيد3120221511057022

اآلداب/جامعة ذي قار537ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزهراء كاظم هادي شاتي3121221512128043

اآلداب/جامعة ذي قار536اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميامنه عبد الرسول زغير عوض3122221512153020

اآلداب/جامعة ذي قار535ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميمريم يوسف فارس ناصر3123221512139086

اآلداب/جامعة ذي قار534اعدادية الحكيم للبنينعلميمحمد مهدي جاري عليوي3124221511026072

اآلداب/جامعة ذي قار530اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميمنتظر زيد علي صادق3125221511311076

اآلداب/جامعة ذي قار529ثانوية النور للبناتعلميهدير قاسم عبيد عريان3126221512156132

اآلداب/جامعة ذي قار529اعدادية الجمهورية للبنينعلمياسامه جواد كاظم خلوف3127221511002027

اآلداب/جامعة ذي قار527ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعلي مقدام محمد عليوي3128221511053071
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اآلداب/جامعة ذي قار526اعدادية البطحاء للبنينعلميمحمد جاسم محمد خضير3129221511006053

اآلداب/جامعة ذي قار525ثانوية االبتهال للبناتعلميصفا واجد عذافه حمود3130221512166026

اآلداب/جامعة ذي قار525اعدادية الوفاء للبناتعلميزينب فالح عيدان جوده3131221512172056

اآلداب/جامعة ذي قار522ثانوية الهدى للبناتعلميكفى رزاق عليوي خشوم3132221512146056

اآلداب/جامعة ذي قار522ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميشمس ابراهيم عاشور كزار3133221512185069

اآلداب/جامعة ذي قار522اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين سعد راشد لهمود3134221511002051

اآلداب/جامعة ذي قار521اعدادية أور للبناتعلميعذاري صبيح خالد خزار3135221512154081

اآلداب/جامعة ذي قار521اعدادية الفرات للبناتعلميدعاء خليل عبد لفته3136221512101027

اآلداب/جامعة ذي قار520اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلميهاجر خليل ابراهيم عبد الوهاب3137221512212005

اآلداب/جامعة ذي قار519للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميتيسير حسن أحمد حمدان3138221512112009

اآلداب/جامعة ذي قار519اعدادية  الناصرية للبناتعلمينور حازم رشك حسوني3139221512149047

اآلداب/جامعة ذي قار518اعدادية النصر للبنينعلميمصطفى سعد شالكه محيسن3140221511027173

اآلداب/جامعة ذي قار518اعدادية البطحاء للبناتعلميسحر ناصر عليوي مرزوق3141221512160029

اآلداب/جامعة ذي قار518ثانوية الجبايش للبنينعلميعادل غالي قاسم صرصر3142221511045011

اآلداب/جامعة ذي قار517اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسن يحيى طالب ثجيل3143221511035062

اآلداب/جامعة ذي قار516اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد كريم سعدون جمعه3144221511001022

اآلداب/جامعة ذي قار516اعدادية المصطفى للبناتعلميضحى محسن مكطوف غويلي3145221512105076

اآلداب/جامعة ذي قار515اعدادية الفرات للبناتعلميرقيه عبد الرضا علي كريم3146221512101031

اآلداب/جامعة ذي قار514ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميزهراء ربيع كاظم احمد3147221512139042

اآلداب/جامعة ذي قار514اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه خميس نعيم موسى3148221512103148

اآلداب/جامعة ذي قار513ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميمها رياض كريم جبار3149221512128069

اآلداب/جامعة ذي قار513اعدادية الفردوس للبناتعلميمنى نجاح جعفر باقر3150221512102073

اآلداب/جامعة ذي قار512اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمد حسن نعيم طاهر3151221511041136

اآلداب/جامعة ذي قار495اعدادية رملة للبناتادبينهاد عبد الحسين راشد مجالب3152221522115043

اآلداب/جامعة ذي قار485الخارجياتادبيمريم حسن جعفر ثامر3153221522401025

اآلداب/جامعة ذي قار478ثانوية دار الندوة المختلطةادبيجمال عمار حافظ جياد3154221521225007

اآلداب/جامعة ذي قار477ثانوية حيفا للبنينادبياديان اسعد عبد الصمد جلود3155221522072001

اآلداب/جامعة ذي قار477ثانوية علي المرتضى للبنينادبيفهد ماجد عبد اللطيف عبد الرزاق3156221521038029

اآلداب/جامعة ذي قار477ثانوية علي المرتضى للبنينادبيسجاد حميد مجيد عجيل3157221521038015

اآلداب/جامعة ذي قار477ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفهيمه حسين كاطع مجلي3158221522107045

اآلداب/جامعة ذي قار476اعدادية الشرقية للبنينادبيسجاد عباس مخور هداد3159221521007027

اآلداب/جامعة ذي قار476اعدادية المصطفى للبناتادبيحنان كريم ياسر قاسم3160221522105023

اآلداب/جامعة ذي قار475ثانوية الخمائل للبناتادبينرجس ابراهيم عبد عجيمي3161221522196022

اآلداب/جامعة ذي قار475اعدادية الفرات للبناتادبيرقيه ستار عبد الحسن جاسم3162221522101014
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اآلداب/جامعة ذي قار474ثانوية العقيلة للبناتادبياسراء محمد جاسم محمد3163221522179002

اآلداب/جامعة ذي قار473ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمكارم جواد هاشم سرحان3164221522107049

اآلداب/جامعة ذي قار473اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيرقيه رحيم نعيثل جار هللا3165221522153028

اآلداب/جامعة ذي قار473اعدادية الشموخ للبناتادبيسجى ناجي رستم سهر3166221522134039

اآلداب/جامعة ذي قار471اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء ماجد غضبان زليمة3167221522105044

اآلداب/جامعة ذي قار471اعدادية الشيماء للبناتادبينجالء رشيد حسون فرحان3168221522110025

اآلداب/جامعة ذي قار471ثانوية بضعة الرسول للبناتادبيوسن باسم ثامر مانع3169221522129027

اآلداب/جامعة ذي قار470اعدادية الحمار للبنينادبياحمد خير هللا صالح نعمه3170221521044001

اآلداب/جامعة ذي قار470اعدادية الوفاء للبناتادبيسحر حاكم اجليد شيحان3171221522172026

اآلداب/جامعة ذي قار469اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب علي عبد االمام مهلهل3172221522152036

اآلداب/جامعة ذي قار468اعدادية  الناصرية للبناتادبيرسل جاسم محمد عليعل3173221522149022

اآلداب/جامعة ذي قار468اعدادية بردى للبناتادبيمريم جبار لعيبي اسيود3174221522163038

اآلداب/جامعة ذي قار467ثانوية ابي تراب للبنينادبيتبارك محمد منسي عوده3175221521081005

اآلداب/جامعة ذي قار467ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيهدى عادل عبد العباس عبد الكريم3176221522144014

اآلداب/جامعة ذي قار467اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين كامل محمد عوده3177221521006032

اآلداب/جامعة ذي قار467ثانوية حيفا للبنينادبيعلياء حسام عجيل طاهر3178221522072007

اآلداب/جامعة ذي قار467ثانوية زهرة النجاح للبناتادبيشهد احمد عبد هللا علي3179221522195005

اآلداب/جامعة ذي قار466ثانوية الحوراء للبناتادبيسجى كاظم كريم محمد3180221522130026

اآلداب/جامعة ذي قار466ثانوية الخمائل للبناتادبيرقيه رشيد مجيد امين3181221522196009

اآلداب/جامعة ذي قار465الخارجياتادبيمرزوقه شريف عبد رميح3182221522401023

اآلداب/جامعة ذي قار465اعدادية الفرات للبناتادبينور غازي هليل ثويني3183221522101040

اآلداب/جامعة ذي قار465ثانوية شبعاد للبناتادبيزينب طالب صكبان طالب3184221522194013

اآلداب/جامعة ذي قار464ثانوية الجبايش للبنينادبيمهدي يحيى جابر وادي3185221521045024

اآلداب/جامعة ذي قار463اعدادية الوركاء للبناتادبيريام فاضل كريم هميم3186221522157020

اآلداب/جامعة ذي قار463اعدادية الفرات للبناتادبيزينب عبد الرحمن طلب مسير3187221522101021

اآلداب/جامعة ذي قار461اعدادية سكينة للبناتادبيندى كريم ثجيل دمام3188221522116066

اآلداب/جامعة ذي قار461اعدادية المصطفى للبناتادبينورس أحمد عبيد جاسم3189221522105080

اآلداب/جامعة ذي قار461ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيمصطفى خالد محمد زياره3190221521071022

اآلداب/جامعة ذي قار461اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيبالل محمد طعمه حسين3191221521069005

اآلداب/جامعة ذي قار461اعدادية سكينة للبناتادبيامل فهد محمد ثامر3192221522116007

اآلداب/جامعة ذي قار460اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيزكريا يحيى شطيب موسى3193221521306046

اآلداب/جامعة ذي قار460اعدادية الوحدة للبناتادبيآيات جاسم محمد كاظم3194221522150003

اآلداب/جامعة ذي قار460اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيمرتضى كريم عزيز مخيسير3195221521021053

اآلداب/جامعة ذي قار459اعدادية الفيحاء للبناتادبيريام عبد الرحيم هاشم محمد3196221522109007
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اآلداب/جامعة ذي قار459ثانوية النرجس اللبناتادبياسماء جبار مطر عواد3197221522182003

اآلداب/جامعة ذي قار459اعدادية النيل للبناتادبيبنين موسى حسين طوفان3198221522169005

اآلداب/جامعة ذي قار459اعدادية المرتضى  للبنينادبيسجاد ربيع جويهن كناد3199221521019021

اآلداب/جامعة ذي قار459ثانوية االزدهار المختلطةادبيإيمان قاسم شلش ياسين3200221522206003

اآلداب/جامعة ذي قار459ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيزمن حميد سمير مجيد3201221522231002

اآلداب/جامعة ذي قار459ثانوية الشهداء للبنينادبيحسين احمد حسن حسين3202221521057009

اآلداب/جامعة ذي قار459اعدادية ام البنين للبناتادبيريام علي عبد هللا رشيد3203221522152028

اآلداب/جامعة ذي قار459ثانوية الجبايش للبنينادبيحسنين خالد علي صالح3204221521045004

اآلداب/جامعة ذي قار459اعدادية البطحاء للبناتادبيهبه محمد كاظم جرجاك3205221522160059

اآلداب/جامعة ذي قار459ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيمعالي موسى كريم حسن3206221522131018

اآلداب/جامعة ذي قار458اعدادية الناصرية للبنينادبيحسين جميل ايدام عكش3207221521001016

اآلداب/جامعة ذي قار458اعدادية الشطرة للبنينادبيمرتضى يوسف جابر حسون3208221521018098

اآلداب/جامعة ذي قار458ثانوية التحرير اللبناتادبيمروة ابراهيم محمد ثامر3209221522183032

اآلداب/جامعة ذي قار458ثانوية النور للبناتادبيسجى احمد حران عوده3210221522156051

اآلداب/جامعة ذي قار458ثانوية الجبايش للبنينادبيعلي عبد الزهره عبد غفله3211221521045015

اآلداب/جامعة ذي قار458اعدادية الزهراء للبناتادبياسيل ثائر راشد كحيش3212221522164003

اآلداب/جامعة ذي قار458ثانوية النور للبناتادبيحوراء شاكر جبر حسن3213221522156021

اآلداب/جامعة ذي قار458ثانوية الفالح المختلطةادبيمجيد حسين نعيم حمودي3214221521204041

اآلداب/جامعة ذي قار458اعدادية السوق للبناتادبيهبه عبد الحسين شنين بدر3215221522100063

اآلداب/جامعة ذي قار458اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى علي جميل عبد الجليل3216221521047167

اآلداب/جامعة ذي قار457ثانوية العاديات األهلية للبناتادبينوره خضير موزاي ضعيف3217221522177061

اآلداب/جامعة ذي قار457ثانوية التحرير اللبناتادبيحوراء كاظم جابر وداي3218221522183013

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء باسم محمد عبيد3219221522160022

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية البطحاء للبناتادبيساره عادل جاسم ناصر3220221522160031

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية الشيماء للبناتادبيدالل حامد صباح ياسر3221221522110011

اآلداب/جامعة ذي قار457ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنين سهيل عبود عاصي3222221522107019

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية السوق للبناتادبينهى عيال موسى حمود3223221522100056

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية قلعة سكر للبناتادبيدعاء كاظم حسين نجم3224221522171018

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية الوحدة للبناتادبيهاجر علي محمد حسن محيسن3225221522150027

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية بردى للبناتادبيفاطمه محمد هاشم حصيده3226221522163034

اآلداب/جامعة ذي قار457ثانوية تل الزعتر المختلطةادبياسامه جليل كاظم برهان3227221521227004

اآلداب/جامعة ذي قار457ثانوية قرة االعين للبناتادبياسالم سامح عباس حسن3228221522124003

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية سكينة للبناتادبيشيرين ستار عبود معارج3229221522116043

اآلداب/جامعة ذي قار457اعدادية المصطفى للبناتادبيجنان كامل درعم جاسم3230221522105020
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اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي حسين سعد خريبط3231221521006067

اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية السوق للبناتادبيسمر عبد الرزاق عبد صالح3232221522100039

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية التحرير اللبناتادبيميسم عارف كريم رهيف3233221522183035

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية الوالية اللبناتادبيغفران حمد مصبح جاسم3234221522190024

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية ابي تراب للبنينادبيحيدر وليد عبد الهادي زغير3235221521081009

اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين جبار برهان عبد3236221522105025

اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية الكرامة للبناتادبيام البنين عقيل عبد الحسين خضير3237221522151007

اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية الفرات للبناتادبيمريم صادق صكبان خويط3238221522101032

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية النبوغ للبناتادبيحوراء مطر كريم ريسان3239221522114011

اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية الوركاء للبناتادبيعلياء عمران عطية ماجد3240221522157033

اآلداب/جامعة ذي قار456اعدادية الوركاء للبناتادبيعبير حميد كريم غنيدب3241221522157031

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية الطيبات اللبناتادبيسهاد وادي محيسن رحيمه3242221522189018

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية االيمان المختلطةادبيزينب حسين هادي جار هللا3243221522214006

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية الجاحظ المختلطةادبيسلوان عبد االمير نايف كريم3244221521238013

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية بضعة الرسول للبناتادبياسماء نعيم ثغاب عبد3245221522129004

اآلداب/جامعة ذي قار456ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيهدى مؤيد محسن عجيل3246221522177065

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيزمن خلف صيهود عذافه3247221522153035

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية الرفاعي للبناتادبيندى ناجح كريم عناد3248221522168052

اآلداب/جامعة ذي قار455ثانوية العقيلة للبناتادبينبأ علي عطشان محمود3249221522179016

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد مهاري عباس صكر3250221521007054

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية قبضة الهدى للبناتادبياالء علي سعدون محيبس3251221522136007

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء محمد نعيم عبد علي3252221522101020

اآلداب/جامعة ذي قار455ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسمر يحيى عناد عاتي3253221522227011

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيعلي كاظم ياسين حسن3254221521202013

اآلداب/جامعة ذي قار455ثانوية تل الزعتر المختلطةادبينورس يحيى عناد عاتي3255221522227021

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسن عطا عبد لفته3256221521055033

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية العكيكة للبنينادبيعلي حسين نعيم لفته3257221521041039

اآلداب/جامعة ذي قار455اعدادية الكرامة للبناتادبيهدى حسن شريف حسن3258221522151051

اآلداب/جامعة ذي قار454ثانوية البينات للبناتادبيضحى هاتف ابراهيم نعمه3259221522193055

اآلداب/جامعة ذي قار454اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيايات ياسر سالم سريح3260221522153013

اآلداب/جامعة ذي قار454ثانوية البينات للبناتادبيغفران قاسم جبر عناد3261221522193058

اآلداب/جامعة ذي قار454اعدادية الكندي للبنينادبيليث ذياب حميد كاظم3262221521011080

اآلداب/جامعة ذي قار454ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيعلي قاسم عوده هاشم3263221521071017

اآلداب/جامعة ذي قار454اعدادية الشموخ للبناتادبيرسل عبد الحسين ثجيل عداي3264221522134024
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اآلداب/جامعة ذي قار454ثانوية الجاحظ المختلطةادبيامير عبد الساده غني رضا3265221521238005

اآلداب/جامعة ذي قار454اعدادية سكينة للبناتادبيسجى جاسم ناصر عبد العزيز3266221522116038

اآلداب/جامعة ذي قار454اعدادية المختار للبنينادبياحمد عبد مليحم جابر3267221521047010

اآلداب/جامعة ذي قار454اعدادية الجزائر للبنينادبيزين العابدين كاظم جبار عطيه3268221521042021

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية المرتضى  للبنينادبيحسين محمد عواد عليوي3269221521019011

اآلداب/جامعة ذي قار453ثانوية تبارك اللبناتادبيحوراء طالب حسين عسكر3270221522184005

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية الغراف المسائية للبنينادبياسامه مجيد داغر جابر3271221521302012

اآلداب/جامعة ذي قار453ثانوية الوالية اللبناتادبياسراء شرهان ابراهيم عوده3272221522190001

اآلداب/جامعة ذي قار453ثانوية البينات للبناتادبيسجى علي حسين مطر3273221522193047

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية البطحاء للبناتادبيطيبه جواد كاظم كاطع3274221522160038

اآلداب/جامعة ذي قار453ثانوية الفرزدق المختلطةادبيمصطفى جمال عبد هللا شهد3275221521219016

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية الكندي للبنينادبيعلي عبد هللا دحيدح علي3276221521011063

اآلداب/جامعة ذي قار453ثانوية الثوار المختلطةادبيحيدر حامد سعد كاظم3277221521226009

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية السوق للبناتادبيريام حكيم محسن هاني3278221522100025

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية بردى للبناتادبيعذراء حاتم كريم عباس3279221522163029

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية بردى للبناتادبينور الهدى ربيع محسن حيال3280221522163044

اآلداب/جامعة ذي قار453ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء عباس ميري جاسم3281221522200007

اآلداب/جامعة ذي قار453اعدادية الشطرة للبناتادبيغفران شريف عبد الحسين فجر3282221522161043

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية الكندي للبنينادبيصديق ضياء حيال عليوي3283221521011043

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية الفيحاء للبناتادبيسمية صالح خليف عيسى3284221522109014

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية اليرموك للبنينادبيليث يعقوب حسن كماز3285221521004057

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبيكرار علي كاظم كاطع3286221521035022

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء حسين عباس سلطان3287221522152032

اآلداب/جامعة ذي قار452ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره اياد كاظم بايش3288221522107032

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمحمد جبار خضير حوذان3289221521055119

اآلداب/جامعة ذي قار452ثانوية قرة االعين للبناتادبياطياف علي خليل عالوي3290221522124005

اآلداب/جامعة ذي قار452ثانوية الجاحظ المختلطةادبياكرم خضير نايف كريم3291221521238003

اآلداب/جامعة ذي قار452ثانوية الضحى المختلطةادبيعامر عوده كاظم كعار3292221521221016

اآلداب/جامعة ذي قار452ثانوية الجهاد للبناتادبيسميه فالح كاظم عليوي3293221522121021

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية سكينة للبناتادبيعهود هليل جبر مهاوش3294221522116050

اآلداب/جامعة ذي قار452اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمد شاكر عباس صافي3295221521028060

اآلداب/جامعة ذي قار452ثانوية الحوراء للبناتادبياديان مسلم باجي خماط3296221522130002

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعلي حسين كاصد جلود3297221521020043

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية العكيكة للبنينادبياسعد علي عبد هللا محمد3298221521041006
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اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرسل علي حسين خضير3299221522107024

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية المصطفى للبناتادبيهدير محمد قاسم محمد3300221522105085

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد رويح عويد حمد3301221521033063

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيكرار علي طلب محسن3302221521005034

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية عشتار للبناتادبيأصاله لطيف خلف غالب3303221522158001

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية دار الندوة المختلطةادبيراضي احمد علي رحيل3304221521225016

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية الثوار المختلطةادبيحيدر هارون عيسى كاظم3305221521226010

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية االبتهال للبناتادبيعلياء خليل ابراهيم فليفل3306221522166019

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية بضعة الرسول للبناتادبيبنين جاسم محمد جاهل3307221522129006

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيانور حسين عبد هللا عطشان3308221521090011

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية الرفاعي  للبنينادبيخلدون عدنان عبد الحسين كريدي3309221521028025

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية الشيماء للبناتادبيسهى خضير هندي زاير3310221522110015

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية المؤمنات للبناتادبيمروه عامر نهير محمد3311221522138036

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية تل الزعتر المختلطةادبياسراء عواد فليح حسن3312221522227002

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيعلي عبد الرزاق حميد عذيب3313221521306073

اآلداب/جامعة ذي قار451اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعبد الحسين جويد كاظم ثجيل3314221521086053

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية المؤمنات للبناتادبيبتول حيدر كزار ناصر3315221522138011

اآلداب/جامعة ذي قار451ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيميناء عباس علي مشعل3316221522177055

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية االصالح للبنينادبيمحمد جابر مطرود عاكول3317221521015019

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية المؤمنات للبناتادبيرحاب شندوخ حميد حسن3318221522138015

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية البينات للبناتادبينور حميد قاسم حسين3319221522193073

اآلداب/جامعة ذي قار450 تموز للبنات14ثانوية ادبيمروه محمد خلف رهيف3320221522127017

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية الحوراء للبناتادبيساره رحيم عزيز مخيلف3321221522130025

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية االبتهال للبناتادبيتهاني رحمن شريف بجاي3322221522166005

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية االخاء للبنينادبيمحمد جبار عبد العالي سركال3323221521037067

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية المختار للبنينادبيرسول رعد دخيل وايد3324221521047065

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية علي المرتضى للبنينادبيخالد طاهر كريم بوري3325221521038014

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمه فيصل مطشر فالح3326221522171041

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية تبارك اللبناتادبيأالء ناصر حسين حلو3327221522184002

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية بردى للبناتادبيعذراء سمير جبيش رحيل3328221522163031

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيخالد زويد خليف عواد3329221521306042

اآلداب/جامعة ذي قار450ثانوية النور للبناتادبيفاطمه احمد بغيه محمد3330221522156065

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية المختار للبنينادبيعباس حسين كريم عبد3331221521047087

اآلداب/جامعة ذي قار450اعدادية الحدباء للبناتادبيبتول محمد ناصر رداد3332221522162008
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اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية الفرات للبناتادبيمريم جبار عبد الحسين محمد3333221522101030

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية مسقط المختلطةادبيفاطمه عبد االمير عبد الحسين ضيدان3334221522234005

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية الحدباء للبناتادبيصفاء محسن علي جياد3335221522162041

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيكرار ياسر حسين خالد3336221521005036

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيحسين محمد عبد عبيد3337221521025003

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية الكرامة للبناتادبيساره حسين علي حاجم3338221522151026

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية الشرقية للبنينادبيزين العابدين محمد ساجت نايف3339221521007025

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية االخاء للبنينادبيضياء وارد عودة نايف3340221521037042

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية الخوارزمي للبنينادبيجبار عيدان داود عطيه3341221521009019

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية تونس للبناتادبيتقى جبار حسين سلمان3342221522106009

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء حسين محيسن ناصر3343221522107021

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية الوحدة للبناتادبيايمان عبد الرضا عباس عبد علي3344221522150006

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيسكينه عاشور حسين والى3345221522131015

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية النيل للبناتادبيتيجان عبد الجليل عبد النبي ساير3346221522169006

اآلداب/جامعة ذي قار449 تموز للبنات14ثانوية ادبيآمنه عبد الحسين عطيه بدر3347221522127001

اآلداب/جامعة ذي قار449اعدادية قلعة سكر للبناتادبيغفران خالد سمير ياسر3348221522171038

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيمروه ساجت بزيخ خلف3349221522177052

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية الصدرين المختلطةادبيحيدر ناصر حسين علي3350221521213009

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيشهد ايوب جيجان عوده3351221522227012

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية التعاون المختلطةادبياسراء علي عكلة عنيد3352221522224001

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيوفاء سعدون داخل كطان3353221522107063

اآلداب/جامعة ذي قار449ثانوية هاجر للبناتادبيهبه كاظم غالي طاهر3354221522120042

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية الفجر  للبنينادبيموسى خالد علي سلطان3355221521031054

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية السوق للبناتادبيتقى عباس عبد علي كاطع3356221522100011

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية البطحاء للبناتادبيمنى اياد محمد عبد3357221522160052

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية الوحدة للبناتادبيأيالف خالد فيصل علي3358221522150005

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية تونس للبناتادبيمريم غالي شعيبث حمزه3359221522106029

اآلداب/جامعة ذي قار448ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياقبال شريف بادي مهاوش3360221522107005

اآلداب/جامعة ذي قار448ثانوية النبوغ للبناتادبيحوراء حمزة نوري عطشان3361221522114010

اآلداب/جامعة ذي قار448ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمة جادر فعيل سهر3362221522114022

اآلداب/جامعة ذي قار448للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيليث مسير عبد العالي عتيوي3363221521079030

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيماجد عبد عون عاتي عبيد3364221521086081

اآلداب/جامعة ذي قار448ثانوية االزدهار المختلطةادبيكافي كريم جابر طاهر3365221522206008

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية العقبة للبناتادبيمريم عبد العباس رشيد مزيد3366221522111030
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اآلداب/جامعة ذي قار448ثانوية الواثق المختلطةادبيعلياء عباس رمضان موحان3367221522235009

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعلي محمد جاسب داخل3368221521069028

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية قلعة سكر للبناتادبياستبرق ماجد ابصير عليوي3369221522171002

اآلداب/جامعة ذي قار448اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب مشيحيف سمير قطين3370221522104019

اآلداب/جامعة ذي قار447الخارجيونادبيمحمد عبد الكريم صوالن بنيان3371221521400055

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمرتضى نصيف حمد فازع3372221521227036

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية النبوغ للبناتادبيهناء رزاق عليوي خشوم3373221522114028

اآلداب/جامعة ذي قار447الخارجياتادبيهبه عباس هادي جمعه3374221522401030

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية حيفا للبنينادبيمحمد خابر محمد هندي3375221521072029

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الصادق للبنينادبيمصطفى صالح مجيد عالوي3376221521070079

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيعالء بدر نتيشون جويد3377221521071013

اآلداب/جامعة ذي قار447 تموز للبنين14اعدادية ادبيياس خضير عبد يفت3378221521048049

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الرفاعي  للبنينادبيهاشم كريم رضيوي وادي3379221521028075

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية السوق للبناتادبينور ناصر كاظم ثامر3380221522100062

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي احمد حبيب راهي3381221521055078

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان عطيه عبد النبي جليب3382221522164007

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحسين صالح كتاب مجبل3383221521082017

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيأنور ظاهر بطل حلو3384221521086007

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية الحقيقة للبنينادبيازهار محمد ابراهيم نعمه3385221522052002

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية بردى للبناتادبينوران كريم عطيه دهش3386221522163050

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الجواد للبنينادبيمرتضى عبد الحسن ذياب عيسى3387221521062122

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الكندي للبنينادبيحيدر جبر حسن عبد3388221521011034

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية النصر للبناتادبيبيداء غالب مسعد سلمان3389221522167017

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الشرقية للبنينادبيعبد االمير عبد الكريم خضير جويد3390221521007033

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الخوارزمي للبنينادبياسعد نعيم حسن محمد3391221521009011

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية الكندي للبنينادبيأحمد حسين عجيمي دنيف3392221521011003

اآلداب/جامعة ذي قار447اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيمحمد محمد سعدون طلب3393221521021050

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية شبعاد للبناتادبيريام عائد اسماعيل صاحب3394221522194009

اآلداب/جامعة ذي قار447ثانوية الخمائل للبناتادبيانوار شنته كاصد عرار3395221522196002

اآلداب/جامعة ذي قار446الخارجيونادبيمصطفى عادل خضير عباس3396221521400058

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية الزقورة االهلية اللبناتادبيهدى عبد الجبار جاسم عبد3397221522191010

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية السوق للبناتادبيزينب علي عبد الحسن علوان3398221522100034

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية الشموخ للبناتادبيسجى علي موسى عوده3399221522134038

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيلقاء ثامر سدخان صالح3400221522155028
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اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية الوركاء للبناتادبيشيماء حازم شنتة مري3401221522157028

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية الفاطميات للبناتادبيغصون محمد جاسم شمخي3402221522126022

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية تونس للبناتادبيصفيه خيون هاشم راهي3403221522106022

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية الشرقية للبنينادبيرامي محمد جبار جالب3404221521007024

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيرويده محمد جواد ساجت طعيمة3405221522174004

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية االبتهال للبناتادبينور الهدى ياس خضير اعطية3406221522166031

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية الرباب  للبناتادبيزينب طالب جعفر زبيد3407221522133022

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية عشتار للبناتادبيزينب علي خماط عبيد3408221522158023

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية ام البنين للبناتادبيهاجر صباح كاظم هدوم3409221522152062

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية الكندي للبنينادبيمحسن لطيف بديوي طارش3410221521011083

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية المرتضى  للبنينادبيمحمد أزهر جابر موسى3411221521019039

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية الشطرة للبنينادبيحسين عامر عبد الحسن كاطع3412221521018021

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية الوالية اللبناتادبيريام حيدر سلطان عباس3413221522190013

اآلداب/جامعة ذي قار446ثانوية البينات للبناتادبيجنان لطيف حسن حنين3414221522193017

اآلداب/جامعة ذي قار446اعدادية الجواد للبنينادبيعباس فليفل هليل فنجان3415221521062068

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية االقتدار المختلطةادبيجعفر عزيز جبر شطب3416221521220005

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية الحدباء للبناتادبيزهراء محمد هاشم عنكوش3417221522162029

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية الجهاد للبناتادبيختام ناصر حسين غانم3418221522121011

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية سكينة للبناتادبيصبا علي محمد حسن عليوي3419221522116045

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية السنابل للبناتادبيميساء علي حسين هداد3420221522122013

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية رملة للبناتادبيزينب حسين علي عبد النبي3421221522115023

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية الخلود المسائية للبناتادبيندى أحمد سدخان عطيه3422221522323032

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية  الناصرية للبناتادبيسرى غني فارس ناجي3423221522149042

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية الميثاق للبنينادبيمرتضى عبد الواحد ثجيل متعب3424221521064019

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره كريم حمد صالح3425221522107033

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية السوق للبناتادبيرفل عباس عبد الحكيم عبد الخضر3426221522100021

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية الكرمة  للبنينادبيليث حسين زغيرون جحيل3427221521039060

اآلداب/جامعة ذي قار445 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي جمال طعمه حسن3428221521048032

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن عدنان بدوي ساجت3429221521042017

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانويه اريدو للبناتادبيندى عبد الحسين عواد لفتة3430221522145037

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية الفردوس للبناتادبيمآب جواد كاظم عبد3431221522102035

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية المختار للبنينادبيزيد رياض نونو سعدون3432221521047067

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية ام البنين للبناتادبيأماني صباح عيال يوسف3433221522152004

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية االخاء للبنينادبيحسن جاسم كاظم حسن3434221521037021
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اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية الخوارزمي للبنينادبيسيف شاكر هاشم خالوي3435221521009036

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية الجوادين للبنينادبيماهر رشيد كامل سعيد3436221521012028

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية الجوادين للبنينادبينبيل داود درويش نعمه3437221521012033

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد كاظم جبار ناجي3438221521004062

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي طالب عبد جواد3439221521004042

اآلداب/جامعة ذي قار445اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبينجم عبد هللا طالب عجالن3440221521005049

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية التحرير اللبناتادبيكفاح رشيد حرب خضير3441221522183031

اآلداب/جامعة ذي قار445ثانوية بابل المختلطةادبيوالء كريم منشد ثجيل3442221522207009

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية االزدهار المختلطةادبيحيدر هادي جميل كوتي3443221521206006

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية الحبوبي المختلطةادبيسجاد هاشم معارج حسن3444221521211008

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية بابل المختلطةادبيعلي محمود نعيم حطاب3445221521207010

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية النبوغ للبناتادبيهدى جاسم عبد الكاظم جابر3446221522114027

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية السنابل للبناتادبيرسل مهدي معيوف ضاحي3447221522122006

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمد صبيح جاسم ثامر3448221521028062

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية النصر للبناتادبيايمان عاشور خليل شغين3449221522167012

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية الجزائر للبنينادبيعمار حبيب عبد الخضر عباس3450221521042035

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية الحوراء للبناتادبيبدور سالم نعيمه حسون3451221522130007

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية المختار للبنينادبيحيدر خضير جابر سعف3452221521047060

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء محسن علوان نصار3453221522157023

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية الشموخ للبناتادبيصابرين رازق جعفر عبد الحسين3454221522134043

اآلداب/جامعة ذي قار444اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبيعبد هللا عبد مذود منشد3455221521035016

اآلداب/جامعة ذي قار444ثانوية الميثاق للبنينادبيمحمد نصار حسين لهيمد3456221521064018

اآلداب/جامعة ذي قار443ثانوية العرفان المختلطةادبيعالء كريم نصاب مهوس3457221521201009

اآلداب/جامعة ذي قار443ثانوية النور للبناتادبيزينب جواد نزال شخير3458221522156047

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية الفهود  للبنينادبيجالل فاضل مصطفى محمد3459221521046009

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية الكرمة  للبنينادبيعالء رشيد شالل حريز3460221521039047

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية الصادق للبنينادبيماهر جاسب فرحان ثامر3461221521070068

اآلداب/جامعة ذي قار443ثانوية هاجر للبناتادبيرؤى محمد عبد وسمي3462221522120016

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية بردى للبناتادبينرمين محمد نجيب محمد3463221522163043

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية الشموخ للبناتادبيغفران علي كاظم مظلوم3464221522134047

اآلداب/جامعة ذي قار443ثانوية حيفا للبنينادبياحمد فالح علي محيسن3465221521072006

اآلداب/جامعة ذي قار443ثانوية الجوادين للبنينادبيزيدان باسل راضي سندال3466221521012016

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية اليرموك للبنينادبيمرتضى ياسين راضي احمد3467221521004067

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية الشطرة للبنينادبيعمار عادل ثامر سعود3468221521018076
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اآلداب/جامعة ذي قار443ثانوية النرجس اللبناتادبيزهراء جاسم عبود فليفل3469221522182014

اآلداب/جامعة ذي قار443اعدادية بردى للبناتادبيعذراء رحمن عبد الكاظم عسكر3470221522163030

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية الجهاد للبناتادبيمروة جابر عبيد حسين3471221522121027

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيجعفر احمد علي رهيف3472221521069007

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية الوثبة للبنينادبيمالذ حمود حسين جبير3473221521056017

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية االيمان المختلطةادبيميثم كامل لفته كريدي3474221521214027

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيميس حيدر حمود كريدي3475221522155034

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد رياض قاسم مطر3476221521067040

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية الزقورة االهلية اللبناتادبيعبير ربيع كاظم شنيار3477221522191007

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية الكرمة  للبنينادبياحمد سعيد عبد صالح3478221521039001

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية الزهراء للبناتادبيكاثرين محمد عامر مطرود3479221522164019

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية الفهود  للبنينادبيصفاء كليف راشد مان هللا3480221521046016

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية الحكيم للبنينادبيحمزه جليل نويص سلمان3481221521026007

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيزهراء شهيد محمد عبيد3482221522135006

اآلداب/جامعة ذي قار442اعدادية بردى للبناتادبيايمان بشار علي فدعوس3483221522163010

اآلداب/جامعة ذي قار442ثانوية الدواية المسائية للبنينادبياحمد موسى كاظم علي3484221521313003

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشروق جاسم ياسر خلف3485221522107064

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيصفاء الزم خلف شغناب3486221522177039

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية الجبايش للبنينادبيحيدر احمد خليل هاشم3487221521045005

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية الثوار المختلطةادبياسماعيل سلمان داخل عصاد3488221521226003

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية الجوادين للبنينادبيرياض حسن زوري كريم3489221521012015

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية قرة االعين للبناتادبيحبايب علي عبد المحسن ربح3490221522124012

اآلداب/جامعة ذي قار441ثانوية الوثبة للبنينادبيحسام بشير مخيلف فزع3491221521056003

اآلداب/جامعة ذي قار441اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي محمد غالي حسين3492221521009054

اآلداب/جامعة ذي قار441اعدادية الشرقية للبنينادبيعلي جواد كاظم علي3493221521007036

اآلداب/جامعة ذي قار441اعدادية تونس للبناتادبينجالء عبد الواحد شريف فليح3494221522106031

اآلداب/جامعة ذي قار440ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمد راجي هاشم نعمة3495221521209017

اآلداب/جامعة ذي قار440اعدادية رملة للبناتادبيايات سامي حميد عليوي3496221522115006

اآلداب/جامعة ذي قار440ثانوية الجهاد للبنينادبيحمزه علي مظهير يونس3497221521078015

اآلداب/جامعة ذي قار440اعدادية الجواد للبنينادبيعادل هندي كريدي مزيعل3498221521062064

اآلداب/جامعة ذي قار440اعدادية الوحدة للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين بعنون3499221522150012

اآلداب/جامعة ذي قار440ثانوية التحرير اللبناتادبيعذراء شعالن ثفاب حسن3500221522183027

اآلداب/جامعة ذي قار440اعدادية الرفاعي  للبنينادبيجمال رياض كامل ناهض3501221521028013

اآلداب/جامعة ذي قار440اعدادية العكيكة للبنينادبيعمار عبد االمير مبدر ياسين3502221521041048
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اآلداب/جامعة ذي قار440اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عودة سالم مجبل3503221522134031

اآلداب/جامعة ذي قار440ثانوية النرجس اللبناتادبيتبارك حسن جبار خوين3504221522182005

اآلداب/جامعة ذي قار440ثانوية الميثاق للبنينادبيكرار علي حسين جبير3505221521064014

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيبهاء كريم منصور جمعان3506221521227006

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية الفرزدق المختلطةادبيموسى عبد الحسين محمد خلف3507221521219018

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية النور للبناتادبيسارة جبار ياسر سريح3508221522156048

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية الميثاق للبنينادبيمحمد شناوه غضبان جوده3509221521064017

اآلداب/جامعة ذي قار439اعدادية الشطرة للبناتادبينور فليح حسن شذر3510221522161057

اآلداب/جامعة ذي قار439اعدادية البطحاء للبناتادبيانوار عويد كاظم سرسوح3511221522160006

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية التحرير اللبناتادبياسراء صادق جباري معارج3512221522183003

اآلداب/جامعة ذي قار439اعدادية الشطرة للبناتادبيوفاء عباس كاظم مناحي3513221522161064

اآلداب/جامعة ذي قار439اعدادية الشباب للبنينادبيكاظم اسماعيل جواد كاظم3514221521033059

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر طالب لهمود فزع3515221521056008

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيرغده فاضل محمد رميض3516221522131009

اآلداب/جامعة ذي قار439اعدادية ام البنين للبناتادبيسجى حيدر كاظم معيوف3517221522152040

اآلداب/جامعة ذي قار439ثانوية النبوغ للبناتادبيحنان عبد صبر حميد3518221522114008

اآلداب/جامعة ذي قار438اعدادية  الناصرية للبناتادبيورود واثق جبار يوسف3519221522149066

اآلداب/جامعة ذي قار438اعدادية الصادق للبنينادبيحسن حنون حافظ مناحي3520221521070016

اآلداب/جامعة ذي قار438ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم جواد كاظم محمد3521221522107047

اآلداب/جامعة ذي قار438ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه عزيز كاظم ابراهيم3522221522166020

اآلداب/جامعة ذي قار438ثانوية الفاطميات للبناتادبيسجى يحيى عبد العزيز عبد السادة3523221522126019

اآلداب/جامعة ذي قار438اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين علي سفيح محمد3524221521006031

اآلداب/جامعة ذي قار438ثانوية الطيبات اللبناتادبيرباب فرحان سعيد حسين3525221522189010

اآلداب/جامعة ذي قار438اعدادية الفرات للبناتادبيمنال جاسب معود عذافه3526221522101034

اآلداب/جامعة ذي قار438ثانوية الخمائل للبناتادبيهند عبد هللا عوده هادي3527221522196023

اآلداب/جامعة ذي قار438اعدادية الكندي للبنينادبيحسين طالب وحيد حاكم3528221521011028

اآلداب/جامعة ذي قار438اعدادية بردى للبناتادبيفاطمه رحيم فرج عليوي3529221522163032

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار522ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلمياحمد فؤاد كاظم طاهر3530221511087001

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار521ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعاصم غني هاشم كاطع3531221511053052

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار513اعدادية عشتار للبناتعلميتبارك كريم حسين عودة3532221512158018

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار502االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد محمد عبد حامي3533221511003148

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار502اعدادية كربالء  للبنينعلميامين كاظم حسن جبر3534221511036044

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار478اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم خلف صنيت3535221521300077

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار466اعدادية المختار للبنينادبيليث عبد الكاظم هليل علي3536221521047133
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سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار460اعدادية البطحاء للبنينادبيكرار سلطان حساوي شريف3537221521006081

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار457ثانوية البينات للبناتادبيغفران محمد عباس عجالن3538221522193059

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار456ثانوية الصادقون للبنينادبيعباس جابر رملي داغر3539221521059013

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار456 تموز للبنين14اعدادية ادبيامجد شعالن جراد هاني3540221521048006

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار456ثانوية الجاحظ المختلطةادبيغسان داود بشير حمود3541221521238018

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار456ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيمحمد هاشم حسن عكاب3542221521309027

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار456ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبيصبار جخيور عبد علي3543221521248007

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار455اعدادية الكرامة للبناتادبيحوراء رعد عبد علي محسن3544221522151013

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار455ثانوية الفجر للبناتادبيمشاعل حاصود نازول دوشان3545221522132013

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار455ثانوية الحقيقة للبنينادبيحامد جوده ثويني بصري3546221521052003

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار454ثانوية البينات للبناتادبياستبرق رزاق شياع خضر3547221522193003

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار454ثانوية الضحى المختلطةادبيعبد هللا نصر هللا محسن نعيس3548221521221018

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار453اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء مزيوم مسلم ضايف3549221522110014

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار453اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب حسام جبار حرمل3550221522109010

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار453اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد ياسر حسين سلمان3551221521009010

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار452اعدادية الحدباء للبناتادبيحوراء احمد حسين كلهام3552221522162012

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار452اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيكرار عبد الحسين مكطوف ثجيل3553221521020056

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار451اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيبسام خير هللا طارش غثيث3554221521306019

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار449ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهيام فؤاد خلف جبر3555221522107062

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار449اعدادية ام البنين للبناتادبيصفا حبيب جوده سدخان3556221522152046

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار448اعدادية ام البنين للبناتادبيإيسر عدنان عبودي نغيمش3557221522152006

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار448اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيعلي قاسم عبد سعدون3558221521068015

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار448اعدادية سيد البلغاء للبنينادبينبيل عواد مسير جياد3559221521055143

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار446اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي حبيب سعدون حسن3560221521009044

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار446ثانوية دار الندوة المختلطةادبيهاني ثامر عطشان هليل3561221521225039

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار445اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد غالب علي مزعزل3562221521011089

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار445ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيدعاء عبد هللا جبر ياسر3563221522209005

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار445اعدادية ام البنين للبناتادبيساره علي أحمد إبنيه3564221522152039

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار444ثانوية الفرزدق المختلطةادبيسجاد عبد المنعم عثمان ذرب3565221521219011

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار444ثانوية ابي تراب للبنينادبيعمر رياض محمد جبار3566221521081017

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار443اعدادية الوركاء للبناتادبيأسيل سالم غياض كوسر3567221522157003

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار443اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء محمد صالح عبد هللا3568221522172020

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار442ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنين خلف عطية مظلوم3569221522107018

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار442اعدادية المختار للبنينادبيزيد كريم جواد كاظم3570221521047068
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سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار442ثانوية الفرزدق المختلطةادبيليلى طالب جار هللا ابو رهين3571221522219004

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار442ثانوية الفالح المختلطةادبيعبد الخالق جمال بغدادي سلمان3572221521204028

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار442اعدادية الفجر  للبنينادبيماهر بشار خلف كاظم3573221521031048

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار441اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه علوان عبد العزيز شخير3574221522115038

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار441اعدادية الجواد للبنينادبيعباس محمد عذافه جاسم3575221521062070

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار441اعدادية الفرات للبناتادبيجيهان عبد الكريم طالب عطشان3576221522101007

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار441ثانوية الرويمي المختلطةادبيقيس محمد بوهان بريح3577221521243011

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار440اعدادية االصالح للبنينادبيمحسن جاسم فارس محسن3578221521015018

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار440ثانوية الحوراء للبناتادبيشروق فاضل حناي عبد3579221522130027

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار440اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد كاظم دعيم صكر3580221521004063

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار440ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرجاء راجي عكش جالوغ3581221522177016

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار439ثانوية النور للبناتادبيسجى علي صبري احمد3582221522156053

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار439اعدادية المختار للبنينادبياحمد قاسم محمد حسون3583221521047014

االعالم/جامعة ذي قار527ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميتبارك فائز خضر راضي3584221512128020

االعالم/جامعة ذي قار525اعدادية قبضة الهدى للبناتعلمينور محمد فعيل يسر3585221512136043

االعالم/جامعة ذي قار523االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد قاسم عبد هللا صيوان3586221511003289

االعالم/جامعة ذي قار552اعدادية الحدباء للبناتادبياسراء باسم عزيز حمد3587221522162002

االعالم/جامعة ذي قار488ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزينب حميد زغير بشير3588221522209010

االعالم/جامعة ذي قار479ثانوية الضحى المختلطةادبيحيدر عبد هللا حمد حسين3589221521221009

االعالم/جامعة ذي قار478ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيموج قصي صبي عليخ3590221522135014

االعالم/جامعة ذي قار474ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيمهند جابر حسين كربول3591221521230014

االعالم/جامعة ذي قار472اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحيدر صالح عبد الرزاق محمد حسين3592221521020027

االعالم/جامعة ذي قار469اعدادية السوق للبناتادبيدعاء جاسم سالم علي3593221522100015

االعالم/جامعة ذي قار469ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء رزاق عبد جباره3594221522124018

االعالم/جامعة ذي قار468اعدادية الصادق للبنينادبياحمد حسين صعيب لفته3595221521070003

االعالم/جامعة ذي قار467اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيعلي نجاح فرحان محارب3596221521306083

االعالم/جامعة ذي قار465اعدادية الكرامة للبناتادبيروان محمد مسلم صالح3597221522151017

االعالم/جامعة ذي قار465اعدادية القيثارة للبنينادبيمهدي يوسف جاسم مطشر3598221521051082

االعالم/جامعة ذي قار464اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعلي حبيب قادر هليل3599221521069025

االعالم/جامعة ذي قار464اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيكرار علي غياض جبر3600221521090062

االعالم/جامعة ذي قار463ثانوية النبوغ للبناتادبيانعام سامي سعدون محل3601221522114006

االعالم/جامعة ذي قار460ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين رشيد قاسم وادي3602221521204014

االعالم/جامعة ذي قار460ثانوية الحوراء للبناتادبيمادلين خالد كاظم سلمان3603221522130030

االعالم/جامعة ذي قار460ثانوية الصدرين المختلطةادبيماهر حسين جوده حزام3604221521213020
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االعالم/جامعة ذي قار460اعدادية االخاء للبنينادبيازهر عبطان سعدون فرعون3605221521037011

االعالم/جامعة ذي قار460اعدادية الشطرة للبنينادبيحيدر محمد تايه جحين3606221521018033

االعالم/جامعة ذي قار460اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيجابر صبري جبار حديد3607221521020015

االعالم/جامعة ذي قار459اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء عالء صيوان حسين3608221522158018

االعالم/جامعة ذي قار459ثانوية الصدرين المختلطةادبيأحمد عواد كريم طاهر3609221521213003

االعالم/جامعة ذي قار458اعدادية الفجر  للبنينادبيصباح حسن وجعان نيس3610221521031027

االعالم/جامعة ذي قار458اعدادية كربالء  للبنينادبيازهر مراد راضي بداي3611221521036007

االعالم/جامعة ذي قار457ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبيحسين علي رؤوف داني3612221521083002

االعالم/جامعة ذي قار457اعدادية الصادق للبنينادبيولي جبار ناهي شناوة3613221521070090

االعالم/جامعة ذي قار457الخارجيونادبيمهيمن عالوي محمود كريم3614221521400061

االعالم/جامعة ذي قار457اعدادية الفجر  للبنينادبيمنتظر طاهر مايع لفته3615221521031052

االعالم/جامعة ذي قار457اعدادية الشرقية للبنينادبيحيدر عبد الجبار رحيم محصر3616221521007020

االعالم/جامعة ذي قار457اعدادية الشباب للبنينادبيعلي عبد السالم محسن حمد هللا3617221521033046

االعالم/جامعة ذي قار456اعدادية بردى للبناتادبيساره كامل عبد هللا صويح3618221522163023

االعالم/جامعة ذي قار456اعدادية الشرقية للبنينادبيعلي بهلول مهلهل جازع3619221521007035

االعالم/جامعة ذي قار456ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيغفران فائز سعدون محي3620221522227015

االعالم/جامعة ذي قار455اعدادية الصادق للبنينادبيناصر علي محسن شاوي3621221521070085

االعالم/جامعة ذي قار455اعدادية الجواد للبنينادبيسراب ستار فاخر حاجم3622221521062055

االعالم/جامعة ذي قار455اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمهند جبار عبد الرضا كاظم3623221521069049

االعالم/جامعة ذي قار454اعدادية الشطرة للبنينادبيخالد فيصل عجاج جاسب3624221521018035

االعالم/جامعة ذي قار454اعدادية الكرمة  للبنينادبيعباس طعمة حسن عذافه3625221521039041

االعالم/جامعة ذي قار454اعدادية الصادق للبنينادبيسجاد حسين رشيد عيالن3626221521070033

االعالم/جامعة ذي قار454اعدادية الشباب للبنينادبياحمد عبد الهادي عباس هالمه3627221521033003

االعالم/جامعة ذي قار454اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيمروه خلف شراد محمد3628221522153053

االعالم/جامعة ذي قار453اعدادية  الناصرية للبناتادبيسرى علي محسن غيالن3629221522149041

االعالم/جامعة ذي قار453ثانوية ابي تراب للبنينادبياحمد كاظم سالم جثير3630221521081003

االعالم/جامعة ذي قار453اعدادية الكندي للبنينادبيعلي خريبط حشف حشوان3631221521011061

االعالم/جامعة ذي قار453ثانوية المجاهد المختلطةادبيعلي حيدر حسين رزن3632221521210005

االعالم/جامعة ذي قار453اعدادية السوق للبناتادبيهدير عماد نزار ياسين3633221522100067

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار572ثانوية التضامن للبنينعلميأم البنين أمين حبيب حنون3634221512016001

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار543اعدادية ام البنين للبناتعلميزهراء علي كنان علوان3635221512152031

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار541اعدادية بردى للبناتعلميزهراء هاني نعيم ملبس3636221512163050

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار540ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزينب جبار ناصر عجيل3637221512125056

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار535اعدادية الفيحاء للبناتعلميايات نعيم هاشم خلف3638221512109012
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العلوم االسالمية/جامعة ذي قار532اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر كاظم شريف سعود3639221511010047

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار527اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد نوري هنيد عذافه3640221511036231

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار525اعدادية الجواد للبنينادبيسيف الدين محمد كاظم جاسم3641221521062056

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار521ثانوية الرويمي المختلطةادبيعلي جميل غياض بنيان3642221521243008

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار520ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيزهراء مختار مغامس جدوع3643221522227007

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار519ثانوية بابل المختلطةادبيمحمد عبد هللا صكبان عبد علي3644221521207015

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار515ثانوية الحبوبي المختلطةادبيضياء عواد صخيل فنوخ3645221521211010

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار512ثانوية حيفا للبنينادبيعباس عبد هللا خلف سلمان3646221521072021

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار505اعدادية القيثارة للبنينادبياحسان زويد جخيم مطشر3647221521051002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار503ثانوية حيفا للبنينادبيعلي سالم جمعه عبد الرضا3648221521072026

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار497اعدادية الفيحاء للبناتادبيهديل ستار حسن عكلة3649221522109027

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار496ثانوية العرفان المختلطةادبيمريم نعيم عكاب حشف3650221522201005

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار489ثانوية الحبوبي المختلطةادبيلقاء عبد الرحيم محسن خضير3651221522211002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار488اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين ثجيل عاجل حمود3652221522105024

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار485اعدادية الصادق للبنينادبيسجاد علي موسى غافل3653221521070035

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار485ثانوية النبوغ للبناتادبيامال احمد عواد ناصر3654221522114005

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار484ثانوية النبوغ للبناتادبياسماء كريم مهدي حنون3655221522114003

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483اعدادية البطحاء للبنينادبيجميل عواد بالدي محمد3656221521006019

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار480ثانوية البينات للبناتادبيام البنين حليم هاشم منخى3657221522193009

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار479اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيسيف نعيم مهدي صالح3658221521307067

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار479اعدادية السوق للبناتادبيشهزنان باقر محسن كاظم3659221522100040

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار479ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمصطفى رزاق بالدي محمد3660221521305036

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار478ثانوية الخلد المختلطةادبيمنذر اياد رويض فرهود3661221521245016

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار478اعدادية السوق للبناتادبيهديل علي ناصر حسين3662221522100068

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار478ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيحيدر غثيث مالح ياسين3663221521318016

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار478اعدادية المصطفى للبناتادبيأسماء محمد شبوط طريم3664221522105002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار477ثانوية بابل المختلطةادبيهيام عربي ريسان عبد علي3665221522207008

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار477اعدادية القيثارة للبنينادبيحميد جبار سلمان مطشر3666221521051029

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار477ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبيعباس جبار جاسم جوعان3667221521248009

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار476اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيحيدر طارش عليوي هاشم3668221521021017

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار476 تموز للبنين14اعدادية ادبيطه جاسم حسين معيجل3669221521048025

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار476اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيحوراء احمد جاسم حميدي3670221522212002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار476اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد كاظم زغير دغيم3671221521055014

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار475اعدادية المختار للبنينادبيعلي ثائر حامد عطشان3672221521047098
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العلوم االسالمية/جامعة ذي قار475ثانوية الرويمي المختلطةادبيعالء صباح مزهر سليمان3673221521243007

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار474الخارجيونادبيكرار جبار حسين خليفه3674221521400041

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار474ثانوية االيمان المختلطةادبيصفاء فاضل زويد خليف3675221521214013

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار474اعدادية الجواد للبنينادبيحسن نعيم كريم عبار3676221521062024

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار473ثانوية العقيلة للبناتادبيساره كاظم عوده صافي3677221522179013

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار473اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء كريم شالل نعمه3678221522134032

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار472ثانوية دار الندوة المختلطةادبيسجاد صباح سالم صالح3679221521225019

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار472اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيرحمن محسن جواد كاظم3680221521086033

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية االطهار للبنينادبيمصطفى كامل ناهي عبيد3681221521034058

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء محسن محيبس حسن3682221522105045

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية الشيماء للبناتادبينور هادي حمادي جايد3683221522110029

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471ثانوية الحقيقة للبنينادبيفاطمه جاسم محمد علي3684221522052013

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية الصادق للبنينادبياحمد جواد حاتم عبد3685221521070002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية االخاء للبنينادبيامجد عبد هللا نجم عبيد3686221521037015

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية النصر للبناتادبيهدى رسن خشان لفته3687221522167078

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471اعدادية الشطرة للبناتادبياالء سالم عطيه عبيد3688221522161007

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار470ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيوصال عبد اللطيف سالم برهان3689221522227024

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار469ثانوية النبوغ للبناتادبيزهراء حميد عجيل هادي3690221522114017

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار469ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد علي خضير عبيد3691221521078038

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار469اعدادية الحمار للبنينادبيعلي عبد شناوه مالح3692221521044011

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار469اعدادية الكرامة للبناتادبيسجى خالد جاسم محمد3693221522151027

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار469اعدادية البطحاء للبناتادبيايمان قاسم بدر عبيد3694221522160007

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468ثانوية الصدرين المختلطةادبيعلي عماد جاسم هديد3695221521213015

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468ثانوية االزدهار المختلطةادبيحسن كامل ياسر نجم3696221521206004

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468اعدادية سكينة للبناتادبياسراء علي مزهر هاشم3697221522116002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468اعدادية القيثارة للبنينادبيخالد حسن حساب طرخان3698221521051035

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468ثانوية العقيلة للبناتادبيرهام راجي مهدي حسين3699221522179006

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعلي عبد الحسن انبيت ماشي3700221521021038

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468اعدادية السوق للبناتادبيرباب طاهر عطشان فارس3701221522100019

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار467ثانوية الرباب  للبناتادبيرضاب حسين خيون فهد3702221522133017

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار467اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسجاد اياد رضيوي حسين3703221521055061

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار467ثانوية البينات للبناتادبيازل حيدر عباس زغير3704221522193002

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار466ثانوية الخلد المختلطةادبيمحمد حسين عبد الجليل جبر3705221521245013

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار466اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين عائد سالم سباهي3706221521005012
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العلوم االسالمية/جامعة ذي قار466ثانوية االبتهال للبناتادبيشهالء مطشر شناوه كطل3707221522166018

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار466ثانوية النور للبناتادبيمالك علي عبد الحسين صادق3708221522156078

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار466اعدادية البطحاء للبناتادبيهدى هادي جايد علي3709221522160060

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار465اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيكرار حسن خليف خضر3710221521082043

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار465اعدادية الوركاء للبناتادبيرياحين يحيى محيسن جالب3711221522157017

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار465ثانوية الخمائل للبناتادبيهيام ستار عويد عجيل3712221522196024

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار465ثانوية النرجس اللبناتادبيمريم كاظم علي عويد3713221522182038

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار464اعدادية سكينة للبناتادبيعفاف طالب رزيج عطشان3714221522116047

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار463اعدادية سكينة للبناتادبيندى صالل دريو حلو3715221522116065

العلوم االسالمية/جامعة ذي قار463ثانوية شبعاد للبناتادبيخديجة جبار حسن شفيج3716221522194005

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبياحمد عبد السالم شنين بدر3717221521035007

الطب/جامعة واسط691اعدادية الفجر  للبنينعلميطارق كريدي مريض كشاش3718221511031087

الطب/جامعة واسط689اعدادية النيل للبناتعلميزهراء عصام ناصر طربوش3719221512169058

الطب/جامعة واسط688اعدادية الوفاء للبناتعلميبلسم شاكر عبد الجليل حميدي3720221512172016

الطب/جامعة واسط687اعدادية الوفاء للبناتعلميزينب اسماعيل محمد ساجت3721221512172053

طب االسنان/جامعة واسط684اعدادية الشطرة للبناتعلمياهاجيد زين العابدين عبد الرزاق ياسين3722221512161013

طب االسنان/جامعة واسط680ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميسجى كريم شهاب نجم3723221512143021

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية النيل للبناتعلميغدير علي خليل محمد3724221512169087

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية الشطرة للبنينعلميمحمود علي سوادي حمود3725221511018134

الهندسة/جامعة واسط658ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميريام سامي حامي عباس3726221512175035

الهندسة/جامعة واسط658ثانوية المثنى للبنينعلميمحمد جبار مدلول لفته3727221511032066

الهندسة/جامعة واسط654اعدادية الفهود  للبنينعلميعلي مالك طاهر محيسن3728221511046083

الهندسة/جامعة واسط654اعدادية االطهار للبنينعلميمحمد علي حسن غركان3729221511034095

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية ام البنين للبناتعلميفاطمة كتاب عبيد عيفان3730221512152057

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية قلعة سكر للبناتعلميمكارم رشيد خضير عبد الحمزه3731221512171103

الهندسة/جامعة واسط648اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمود حسن عبد حمود3732221511030138

الهندسة/جامعة واسط647اعدادية الطموح المختلطةعلميهيثم محمد هويدي كريم3733221511236082

الهندسة/جامعة واسط647اعدادية الجمهورية للبنينعلميمنتظر احمد جاسم حنوش3734221511002233

الهندسة/جامعة واسط647ثانوية الصمود للبنينعلميعلي عبد االمير نعمه شراد3735221511008041

الهندسة/جامعة واسط646للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميمعتز علي ثامر فهد3736221511079050

الهندسة/جامعة واسط646ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميمنار رسول مطشر كشيش3737221512141124

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية الشطرة للبناتعلميتقى محمد منشد ضيول3738221512161020

الهندسة/جامعة واسط645ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميناديه محمد مشاي زغير3739221512142050

الهندسة/جامعة واسط644اعدادية االخاء للبنينعلميزيد جليل شبرم خليف3740221511037045
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الهندسة/جامعة واسط644ثانوية الكسائي المختلطةعلميسجاد حسن علي طالب3741221511244012

الهندسة/جامعة واسط643.8ثانوية الكرار للمتميزينعلميمصطفى حيدر هدوان عبيد3742221511080037

الهندسة/جامعة واسط643اعدادية الوركاء للبناتعلميأفراح مهاوش جايد خلف3743221512157006

العلوم/جامعة واسط618ثانوية الصمود للبنينعلميمصطفى عبد الكريم صالح شالكه3744221511008062

العلوم/جامعة واسط578اعدادية اليرموك للبنينعلميمصطفى صادق جعفر وهيب3745221511004097

العلوم/جامعة واسط565ثانوية الجهاد للبنينعلميعالء فليح حسن غانم3746221511078027

العلوم/جامعة واسط563اعدادية الناصرية للبنينعلميجراح عمر جاسم محمد3747221511001043

العلوم/جامعة واسط563اعدادية المصطفى للبناتعلميغاده مالك محمد حسن3748221512105079

العلوم/جامعة واسط563اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد عبد الحسين جار هللا محمد3749221511002019

العلوم/جامعة واسط558اعدادية االطهار للبنينعلميحيدر عبد هذال خمام3750221511034039

العلوم/جامعة واسط557اعدادية السالم للبنينعلميانور يوسف شريف شنيار3751221511013031

العلوم/جامعة واسط557اعدادية السوق للبناتعلميمها فالح شنابه عليخ3752221512100132

العلوم/جامعة واسط555اعدادية قلعة سكر للبنينعلميباقر رشيد محيل فجر3753221511030033

العلوم/جامعة واسط552اعدادية غزة للبناتعلميحوراء وليد خالد خضير3754221512170024

العلوم/جامعة واسط551اعدادية العكيكة للبنينعلميعباس جواد كاظم خضير3755221511041081

العلوم/جامعة واسط551اعدادية الشباب للبنينعلميكرار ثامر حسن ساجت3756221511033100

العلوم/جامعة واسط549اعدادية العكيكة للبنينعلميفؤاد حسن سعود رخيص3757221511041120

العلوم/جامعة واسط549اعدادية الرفاعي  للبنينعلميصفاء حسين راضي لطيف3758221511028082

العلوم/جامعة واسط548اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمد علي عبد الرزاق بندر مبدر3759221511041147

العلوم/جامعة واسط548اعدادية قلعة سكر للبنينعلميجعفر سهل رهيف عكال3760221511030038

العلوم/جامعة واسط548اعدادية السالم للبنينعلميفاضل فرحان فاضل جوده3761221511013134

العلوم/جامعة واسط547ثانوية بابل المختلطةعلميمرتضى عبد الرسول عطيه محسن3762221511207023

العلوم/جامعة واسط547اعدادية الشباب للبنينعلميباقر فاضل محسن علي3763221511033017

العلوم/جامعة واسط547اعدادية الكرامة للبناتعلميهدى عبد الكريم عبد الحسين خلف3764221512151068

العلوم/جامعة واسط546اعدادية االصالح للبنينعلميسجاد جاسب سرحان فياض3765221511015056

العلوم/جامعة واسط546ثانوية الكسائي المختلطةعلميغفار عدنان عبد علي غالب3766221511244022

العلوم/جامعة واسط545اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء شريف شاكر يوسف3767221512103044

العلوم/جامعة واسط545االعدادية المركزية للبنينعلميعوده منصور سالم عبره3768221511003237

العلوم/جامعة واسط545اعدادية الكرامة للبناتعلميتبارك حيدر ضهد عساف3769221512151015

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط551اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي احمد حسين علي3770221511035151

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط548ثانوية هاجر للبناتعلميرنا شعالن سلمان كاظم3771221512120024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط547اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميفاضل نجاح ثامر صالح3772221511020122

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط545اعدادية الطموح المختلطةعلميعبد الرحمن حميد عباس عواد3773221511236040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط545ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعلي ثامر زويد عليوي3774221511053062
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط543اعدادية القيثارة للبنينعلميمحمد بدر ثجيل فرحان3775221511051073

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542ثانوية البدر المختلطةعلميكلثوم مهدي سعدون عبد الحسين3776221512216018

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية الطموح المختلطةعلميصفاء راهي جوده مانع3777221511236034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية الحدباء للبناتعلميهدى وسام رسن علي3778221512162153

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية قلعة سكر للبناتعلمياديان صالح نجم عبد هللا3779221512171003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية الحمار للبنينعلميحسين حاكم حسن جبار3780221511044007

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية تونس للبناتعلميام البنين سالم خليل ابراهيم3781221512106009

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542ثانوية صفي الدين للبنينعلميمنتظر طالب مكطوف مطلك3782221511061053

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط541اعدادية السوق للبناتعلميحنين حسين كريم حسين3783221512100032

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية الطموح المختلطةعلميعبد الستار جبار عطشان جبر3784221511236042

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية الغراف للبنينعلميمنتظر عبود فرهود بلبول3785221511022232

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميمهند عادل عبد الحسين كريم3786221511310101

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية الغراف للبنينعلميحيدر حسن خضر عبيد3787221511022065

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية االصالح للبنينعلميمحمود عبد حسين عيال3788221511015120

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية المرتضى  للبنينعلميعباس كاظم محمد عوده3789221511019106

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية الغراف للبنينعلميرعد عزاره عباس صغير3790221511022077

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538ثانوية المحمدية المختلطةعلميابراهيم خليل عزر كريم3791221511233004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعبد هللا نعيم مطشر غانم3792221511068050

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية االصالح للبنينعلمياكرم ذياب موسى عبيد3793221511015018

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية الغراف للبنينعلميماجد لطيف فاضل جعين3794221511022192

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية كربالء  للبنينعلميباسم نعيثل ذهب عطيه3795221511036051

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميأبراهيم حازم محمد راضي3796221511021002

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537اعدادية االبرار للبنينعلميمرتجى طالب فهد محمد3797221511091106

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الشطرة للبنينعلميعماد ناصر عزيز ناصر3798221511018109

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536ثانوية الفالح المختلطةعلميروان عبد الصاحب سلطان محمد3799221512204005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الحدباء للبناتعلمينور حسين محمد جار هللا3800221512162139

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلمياحمد سعد عباس حسين3801221511020005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الشطرة للبنينعلميعلي اسماعيل حمد جابر3802221511018094

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية الوفاء للبناتعلميانوار هاشم مريح حسن3803221512172011

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية الدواية للبنينعلميمصطفى حاتم خضير طبيج3804221511023127

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية كربالء  للبنينعلميحسام حيدر علوان جعاز3805221511036064

القانون/جامعة واسط572اعدادية الوفاء للبناتادبيرسل سعيد حميد حسين3806221522172013

القانون/جامعة واسط549اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي احسان طه زغير3807221521090048

القانون/جامعة واسط536اعدادية غزة للبناتادبيزهراء ناصر مهدي ملكط3808221522170023
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القانون/جامعة واسط535اعدادية القيثارة للبنينادبيعلي حسين دحام جبير3809221521051054

القانون/جامعة واسط534اعدادية القيثارة للبنينادبيكرار ريسان كاظم يونس3810221521051066

الطب/جامعة ميسان688ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميآالء لفته مشجل جبر3811221512141004

الطب/جامعة ميسان685اعدادية العقبة للبناتعلميمروه فالح طارش سعود3812221512111048

الطب/جامعة ميسان685ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميايناس محمد لهيب ناشد3813221512175014

الطب/جامعة ميسان685اعدادية الدواية للبنينعلميجاسم تعبان كاطع كويز3814221511023019

الطب/جامعة ميسان684اعدادية االطهار للبنينعلميعبد هللا عالء عبد الرضا حسن3815221511034067

الطب/جامعة ميسان684اعدادية غرناطة للبنينعلمياحمد علي ورد محسن3816221511017007

الطب/جامعة ميسان684اعدادية البصرتين  للبنينعلميمسلم رحيم جهيد بدر3817221511029145

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الكرمة  للبنينعلميبدر جبار محمد عبد3818221511039022

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الوفاء للبناتعلمينور حسين عويد كاظم3819221512172089

الطب/جامعة ميسان684اعدادية االبرار للبنينعلميعباس حيدر ناصر مهدي3820221511091061

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد عبد الحسين شحاثه كاظم3821221511031014

الطب/جامعة ميسان684ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميشهد نجاح صالح رهك3822221512141088

طب االسنان/جامعة ميسان682اعدادية المصطفى للبناتعلميفاطمة كريم شاهر جويعد3823221512105083

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية المروج للبناتعلمينمارق نايف جخيم محيسن3824221512137023

الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية حيفا للبنينعلميسجاد طالب عبد الزهره جعاز3825221511072008

الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميساره عجيل علوان عبد الساده3826221512143018

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية الفاضالت للبناتعلميزينب سلمان كاظم بداي3827221512165053

الصيدلة/جامعة ميسان673ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميياسر عبد الحمزه عطاء بشيت3828221511053109

الصيدلة/جامعة ميسان673اعدادية االطهار للبنينعلميحسين رسول كاظم فرحان3829221511034025

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672اعدادية الفردوس للبناتعلميآيات نجم عبد الرضا جهاد3830221512102010

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميصادق مجيد ظاهر زناد3831221511053049

النفط/الهندسة/جامعة ميسان671اعدادية الكرمة  للبنينعلميكرار حيدر شنون ريسان3832221511039094

الهندسة/جامعة ميسان667اعدادية البصرتين  للبنينعلميأحمد ناصر محمد فهد3833221511029014

العلوم/جامعة ميسان605اعدادية الحدباء للبناتعلمياسماء ماطر جابر سريح3834221512162008

القانون/جامعة ميسان550اعدادية الرفاعي للبناتادبيفاطمه محمد غضبان جبر3835221522168045

القانون/جامعة ميسان544اعدادية النيل للبناتادبيهدى جوني قند سلمان3836221522169038

العلوم السياسية/جامعة ميسان479ثانوية الواثق المختلطةادبياكرم نجم عبد هللا جهاد3837221521235001

التمريض/جامعة ميسان637ثانوية الفجر للبناتعلميزينب محمد هشيم مري3838221512132019

التمريض/جامعة ميسان618ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميزينب خضر عباس عذيب3839221512178014

التمريض/جامعة ميسان618اعدادية النيل للبناتعلميريام جبار شنان ياسين3840221512169047

التمريض/جامعة ميسان616ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميحوراء رزاق حسن حميد3841221512117011

التمريض/جامعة ميسان612اعدادية الوفاء للبناتعلميفاطمه رشيد خاجي علي3842221512172073
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التمريض/جامعة ميسان611ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميرسل نزار شهيد داخل3843221512178010

التمريض/جامعة ميسان610اعدادية قلعة سكر للبناتعلميانوار حميد دهش تقى3844221512171017

التمريض/جامعة ميسان608اعدادية الزهراء للبناتعلميجنان رياض سفير مزعل3845221512164020

التمريض/جامعة ميسان606ثانوية التحرير اللبناتعلمينادية خليل راضي عفريت3846221512183047

التمريض/جامعة ميسان604اعدادية الفرات للبناتعلميبنين علي قاسم سماوي3847221512101017

التمريض/جامعة ميسان604اعدادية النيل للبناتعلميمنال محمد صباح فرهود3848221512169098

التمريض/جامعة ميسان603ثانوية الفجر للبناتعلمينورس محمد جاني كنيهر3849221512132037

الطب/جامعة المثنى684ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميرغد ناظم عيسى نعمة3850221512185029

الطب/جامعة المثنى684اعدادية النصر للبناتعلمياديان عدنان عوده سلمان3851221512167002

الطب/جامعة المثنى684ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميهدير جميل شعيبث علي3852221512139110

الطب/جامعة المثنى684اعدادية الفردوس للبناتعلميسرى عباس جاسم محمد3853221512102050

الطب/جامعة المثنى684ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميسجاد كامل ريكان بحيبح3854221511084013

طب االسنان/جامعة المثنى692.8ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميعال رفيق زاير علي3855221512185073

طب االسنان/جامعة المثنى681ثانوية الهدى االهلية للبناتعلمينور كاظم محمد طوفان3856221512118053

طب االسنان/جامعة المثنى680اعدادية بردى للبناتعلميزهراء مهدي عبد الجليل دخيل3857221512163048

طب االسنان/جامعة المثنى680ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمينور قاسم كامل مايع3858221512185104

طب االسنان/جامعة المثنى679ثانوية الكسائي المختلطةعلميفاطمه عقيل عطشان عبد علي3859221512244006

طب االسنان/جامعة المثنى679ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميرائد سليم نعيم حطاب3860221511077019

طب االسنان/جامعة المثنى679اعدادية الفيحاء للبناتعلميرتاج باسم محمد ناصر3861221512109026

طب االسنان/جامعة المثنى679ثانوية العقيلة للبناتعلمينور انور جاسم محمد3862221512179026

طب االسنان/جامعة المثنى679اعدادية الزهراء للبناتعلميروان عقيل مساعد عبد الحسن3863221512164039

طب االسنان/جامعة المثنى679اعدادية الحدباء للبناتعلميشهزنان احمد عبد بياد3864221512162101

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية الفرزدق المختلطةعلميعلي نعيم عبد محيسن3865221511219014

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميسبأ عبد الحسن ضاحي فنجان3866221512178017

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهدى قحطان عويد فضيل3867221512175096

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية النور للبناتعلميآيات جبار ضليع عبود3868221512156001

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية رملة للبناتعلميمريم رحمن فهد معيبد3869221512115054

طب االسنان/جامعة المثنى677.8ثانوية الكرار للمتميزينعلميعبد الحميد أحمد حميد جاسم3870221511080019

طب االسنان/جامعة المثنى677.6ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلمياالء ابراهيم مجيد نكار3871221512185008

طب االسنان/جامعة المثنى677اعدادية قلعة سكر للبناتعلميدعاء جبار حسين رخيص3872221512171030

طب االسنان/جامعة المثنى677اعدادية الطموح المختلطةعلميمحمد فهد ثابت نصيف3873221511236069

الصيدلة/جامعة المثنى673.9ثانوية الزهراء للمتميزاتعلميرسل رحيم عبد صايل3874221512159008

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية الغراف للبنينعلميطارق ريسان جياد خرام3875221511022109

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية العقبة للبناتعلميساره محمد فهد جياد3876221512111035
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الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميروان عباس طعيم مشاي3877221512118024

الهندسة/جامعة المثنى655ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميمحمد عبد الرضا حسين سلمان3878221511084025

الهندسة/جامعة المثنى654ثانوية الحريري االهلية للبنينعلمياحمد يوسف خيون زوير3879221511084003

الهندسة/جامعة المثنى654اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمد علي هدام لفته3880221511004086

الهندسة/جامعة المثنى653ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميرحمن حنون عطية عليوي3881221511014015

الهندسة/جامعة المثنى653اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعباس محمد باقر غزاي3882221511035132

الهندسة/جامعة المثنى652اعدادية االطهار للبنينعلميياسر صاحب احمد فرحان3883221511034119

الهندسة/جامعة المثنى652ثانوية الحريري االهلية للبنينعلمياحمد سعيد محمد منحوش3884221511084001

الهندسة/جامعة المثنى652ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلمياحمد عادل جبار ذهب3885221511077004

الهندسة/جامعة المثنى651ثانوية هاجر للبناتعلميايات عباس عبد محيسن3886221512120007

الهندسة/جامعة المثنى650اعدادية الشطرة للبناتعلميهديه كاظم غازي منشد3887221512161106

الهندسة/جامعة المثنى650اعدادية كربالء  للبنينعلميضياء سالم حنين دايخ3888221511036133

الهندسة/جامعة المثنى650اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلمياحمد هشام ضايف سالم3889221511024003

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية اليرموك للبنينعلميحسين علي فتاح حمدان3890221511004024

الهندسة/جامعة المثنى649ثانوية العقيدة المختلطةعلميخليل حكيم عبود غالي3891221511232007

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية بردى للبناتعلميحنان نسيم عطيه لفته3892221512163016

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية الفاطميات للبناتعلميوالء عادل ثجيل عبد الواحد3893221512126057

الهندسة/جامعة المثنى648للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميأنسام سعيد عبد األمام مهلهل3894221512112005

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية اليرموك للبنينعلميحسين عبد هللا ابراهيم زغير3895221511004020

الهندسة/جامعة المثنى647ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميريام جبار مطشر حسين3896221512125044

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي حسن هاشم عطيه3897221511019120

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية الفجر  للبنينعلميصالح علي وطن عبد3898221511031081

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية كربالء  للبنينعلميعز الدين عطشان جخيم عجيل3899221511036160

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية الجمهورية للبنينعلميكرار حيدر حسين كاظم3900221511002175

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميروان محمد عبد الحسين جابر3901221512153084

الهندسة/جامعة المثنى645.3ثانوية الكرار للمتميزينعلميعبد هللا طالب دبي ناصر3902221511080020

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية النيل للبناتعلميروند حبيب رواد عبيد3903221512169044

الهندسة/جامعة المثنى645ثانوية النور للبناتعلميازهار سمير ناهي عنبر3904221512156009

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية أور للبناتعلميزهراء حسين يوسف خلف3905221512154041

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية الغراف للبنينعلميعالء يحيى حسين يعكوب3906221511022143

العلوم/جامعة المثنى573اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي هاشم محمد مرواح3907221511007124

العلوم/جامعة المثنى561ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميمصطفى احمد داشر فهد3908221511094033

العلوم/جامعة المثنى556اعدادية الفردوس للبناتعلميشهد نعيم كاظم علي3909221512102054

العلوم/جامعة المثنى554اعدادية الشرقية للبنينعلميعباس طالب خضير عليوي3910221511007090
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العلوم/جامعة المثنى553اعدادية العكيكة للبنينعلميفراس فاضل ضيول كريم3911221511041123

العلوم/جامعة المثنى552اعدادية اليرموك للبنينعلميبارق نصر هللا بهلول طارش3912221511004012

العلوم/جامعة المثنى552اعدادية السوق للبناتعلميزهراء موسى محمد جازع3913221512100062

العلوم/جامعة المثنى551ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميهند كاظم شهد عنيد3914221512118061

العلوم/جامعة المثنى551اعدادية السوق للبناتعلميرباب حمادي عوده حمادي3915221512100047

العلوم/جامعة المثنى551اعدادية الكرمة  للبنينعلميعمار عبد الباري خلف عاشور3916221511039088

العلوم/جامعة المثنى550اعدادية أور للبناتعلميلجين عبد العظيم ضايف معيجل3917221512154089

العلوم/جامعة المثنى549اعدادية الشموخ للبناتعلميوجدان جبار يوسف جوده3918221512134072

العلوم/جامعة المثنى549اعدادية الكرمة  للبنينعلميكرار صباح عبد هللا سويجت3919221511039097

العلوم/جامعة المثنى547اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى صادق كاظم جابر3920221511010161

العلوم/جامعة المثنى547ثانوية الميثاق للبنينعلمياحمد هالل شمخي جبر3921221511064003

العلوم/جامعة المثنى546اعدادية الناصرية للبنينعلميسجاد علي زيارة عويش3922221511001099

العلوم/جامعة المثنى545اعدادية العكيكة للبنينعلميجعفر فالح نعيم علوان3923221511041032

العلوم/جامعة المثنى545اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء محمد كاظم حسين3924221512158046

العلوم/جامعة المثنى545ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميياسين هداد عبد جبر3925221511053110

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين عيسى علي عليوي3926221511002062

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية الكرمة  للبنينعلميوائل ياسر جاسم ناصر3927221511039132

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية الجمهورية للبنينعلمينورس عايد عباس عطية3928221511002242

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية كربالء  للبنينعلميسيف علي فرهود موسى3929221511036125

العلوم/جامعة المثنى543ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتعلميميسم وليد خالد جابر3930221512174032

العلوم/جامعة المثنى543ثانوية الهدى للبناتعلميسكينة فالح محيسن خضير3931221512146049

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية كربالء  للبنينعلميمنتظر محمد داخل عبيد3932221511036255

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية الفهود  للبنينعلميمصطفى حبيب ابو الهيل حنيحن3933221511046113

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية السوق للبناتعلميهجران مشتاق طالب خزعل3934221512100160

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية الغراف للبنينعلميحسن سلمان عباس محمد3935221511022043

القانون/جامعة المثنى555 تموز للبنين14اعدادية ادبيبشير جليل ضاحي حيدر3936221521048011

القانون/جامعة المثنى519اعدادية البطحاء للبنينادبيعيسى راضي جاسم نواد3937221521006074

القانون/جامعة المثنى514ثانوية االرشاد المختلطةادبيعبد هللا جازع جبار نعيثل3938221521252004

القانون/جامعة المثنى509اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمحمد كاظم كريدي حسين3939221521307144

القانون/جامعة المثنى504ثانوية حيفا للبنينادبييعقوب جمال خلف حشف3940221521072034

التمريض/جامعة المثنى622ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلمياطياف مرتضى شريف نعيم3941221512139007

التمريض/جامعة المثنى618ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميهدى موحان عوده نزال3942221512178033

التمريض/جامعة المثنى618اعدادية الفرات للبناتعلميفاطمه رسول خشان سلطان3943221512101072

التمريض/جامعة المثنى618اعدادية البطحاء للبناتعلميسجود هادي عبد غازي3944221512160028
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التمريض/جامعة المثنى615ثانوية هاجر للبناتعلميغصون حميد ثجيل الحاوه3945221512120049

التمريض/جامعة المثنى614ثانوية الفجر للبناتعلميحنين جاسب حميد حسين3946221512132013

التمريض/جامعة المثنى612ثانوية الفاطميات للبناتعلميزهراء خليل فرج عليخ3947221512126025

الهندسة/جامعة سامراء640اعدادية البصرتين  للبنينعلميأحمد غني جبار حسن3948221511029012

الهندسة/جامعة سامراء638اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميجعفر حسين حسن يعقوب3949221511021044

الهندسة/جامعة سامراء629اعدادية غرناطة للبنينعلميحيدر حسن مزبان كريم3950221511017045

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميعباس أحمد طخم سلمان3951221511063027

االثار/جامعة سامراء420ثانوية الحقيقة للبنينعلميفهد اسعد صالح عطيه3952221511052017

االثار/جامعة سامراء425ثانوية الشهداء للبنينادبيعلي جواد خالد كنين3953221521057016

العلوم االسالمية/جامعة سامراء586اعدادية االطهار للبنينعلميسعد حسين كاظم صالح3954221511034051

العلوم االسالمية/جامعة سامراء464ثانوية المروج للبناتعلميزينب كامل صالح كحيط3955221512137014

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلمييونس سالم عبد المحسن مزهر3956221511202030

العلوم االسالمية/جامعة سامراء425اعدادية العكيكة للبنينادبيقحطان عدنان حسين ناصر3957221521041049

العلوم االسالمية/جامعة سامراء421اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحيدر حاجم زويد نايف3958221521086030

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر608ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميقطر الندى عبد القادر ارحيم حميد3959221512141113

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر596اعدادية الدواية للبنينعلميعالوي نافل سلطان عيدان3960221511023077

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر570اعدادية الطموح المختلطةعلميحسين ناصر ناهي ثجيل3961221511236018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر560اعدادية رملة للبناتعلميفاطمه نعيم مطشر معارج3962221512115049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر556اعدادية الشطرة للبنينعلميامجد رزاق سهل ونان3963221511018021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر553اعدادية الوركاء للبناتعلميخولة جهاد كاظم هاشم3964221512157019

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر548اعدادية الشطرة للبناتعلميسرى سنان عبد الرحمن محمود3965221512161058

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر542ثانوية التضامن للبنينعلميعلي حافظ حميد كاظم3966221511016029

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر542ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميسارة رحيم جحيل سفيح3967221512129026

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر541اعدادية غزة للبناتعلميساره عبد الواحد شياع جوده3968221512170045

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر540اعدادية المصطفى للبناتعلميميثى زويد كريم معارج3969221512105095

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر539اعدادية البصرتين  للبنينعلميربيع صالح بشير عكال3970221511029059

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر538اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي أحمد حسين ناصر3971221511041097

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر538اعدادية اليرموك للبنينعلميعلي نائل عبودي سعدون3972221511004074

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر537ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميمريم علي ياسر خضير3973221512173018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر537اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد باسم عدنان شريف3974221511036004

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر536ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميعذراء علي زوير سريع3975221512175062

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر535اعدادية الوحدة للبناتعلميعلياء محمود ياسين جاسم3976221512150060

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر535اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميعلي حسن رفاك حاجم3977221511082049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر534للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميأيات سالم عبد علي ياسين3978221512112006
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر534االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد باقر جعفر غافل جالب3979221511003263

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر533اعدادية القيثارة للبنينعلميمحمد سوادي رمضان ونان3980221511051078

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر533اعدادية النصر للبنينعلميمجتبى كمال جبار محيسن3981221511027143

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر532اعدادية الوركاء للبناتعلميأيمان حسن محسن فارس3982221512157009

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر531اعدادية البصرتين  للبنينعلميعالء احمد دخيل خليف3983221511029092

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر531ثانوية بابل المختلطةعلميايالف صبار صالح مهدي3984221512207003

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر531اعدادية الفاضالت للبناتعلميرنا حمود عبد هللا طعمه3985221512165037

الزراعة/جامعة سومر519اعدادية غزة للبناتعلميندى هادي مد هللا شونه3986221512170071

الزراعة/جامعة سومر510ثانوية الفصاحة المختلطةعلميدعاء رحيم حسون حسين3987221512237004

الزراعة/جامعة سومر499اعدادية البصرتين  للبنينعلميضياء رافد فيصل كنعان3988221511029080

الزراعة/جامعة سومر497ثانوية البدر المختلطةعلميرجاء عريبي بدر سعدون3989221512216007

الزراعة/جامعة سومر496اعدادية النيل للبناتعلميام البنين عماد فاروق عبد3990221512169016

الزراعة/جامعة سومر495ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزينب فيصل عبد الستار عبد الوهاب3991221512141067

الزراعة/جامعة سومر493اعدادية بردى للبناتعلميساره ماجد كاظم مجيسر3992221512163054

الزراعة/جامعة سومر492ثانوية النرجس اللبناتعلميحوراء ريسان جاسم محمد3993221512182009

الزراعة/جامعة سومر492اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميسيف صادق صبيح نعمة3994221511010067

الزراعة/جامعة سومر491اعدادية العالمة االميني للبنينعلميعلي خير هللا ساجت خضر3995221511054040

الزراعة/جامعة سومر490ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء رسول حامد جالب3996221512166016

الزراعة/جامعة سومر490ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزهراء جوده كاظم ثامر3997221512141054

الزراعة/جامعة سومر490ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميآوراس محسن مناع مهوس3998221512117002

الزراعة/جامعة سومر489اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميزمن هاشم ياسر سدخان3999221512188017

الزراعة/جامعة سومر487اعدادية المرتضى  للبنينعلميمجتبى نزار عبد الواحد جابر4000221511019159

الزراعة/جامعة سومر487ثانوية النور للبناتعلميهدى جعفر موسى راضي4001221512156130

الزراعة/جامعة سومر486اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمرتضى رحمن عبادي عجيل4002221511028169

الزراعة/جامعة سومر486اعدادية الرفاعي للبناتعلمينور حمدان جار هللا دواس4003221512168060

الزراعة/جامعة سومر486ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميعلياء جميل خلف ضايف4004221512141103

الزراعة/جامعة سومر484اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميرانيا رشيد كاظم كعود4005221512311003

الزراعة/جامعة سومر483اعدادية النجاح للبنينعلميناظم كليهم ظفير صخر4006221511067099

الزراعة/جامعة سومر482اعدادية الشباب للبنينعلميعلي خلف عواد عامر4007221511033080

الزراعة/جامعة سومر481اعدادية الرفاعي للبناتعلميغفران موسى ساجت خضر4008221512168047

الزراعة/جامعة سومر480اعدادية النصر للبنينعلميعلي فليح حسن عطيوي4009221511027119

الزراعة/جامعة سومر479ثانوية المؤمنات للبناتعلمياالء رضا ناصر حسين4010221512138007

الزراعة/جامعة سومر479ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميشروق رحم مطير حسين4011221512141086

الزراعة/جامعة سومر478ثانوية بضعة الرسول للبناتعلمييسرى علي ناصر حسين4012221512129052
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الزراعة/جامعة سومر478اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي شمخي جبر معوبد4013221511028118

الزراعة/جامعة سومر477اعدادية عشتار للبناتعلميشكران عبد الرحيم مجيد جابر4014221512158061

الزراعة/جامعة سومر477اعدادية السوق للبناتعلمينوره مشتاق طالب مجيد4015221512100155

الزراعة/جامعة سومر476اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعلي كريم ضعيف علي4016221511020115

الزراعة/جامعة سومر476اعدادية الغراف للبنينعلميبشار علي خيران قاسم4017221511022031

الزراعة/جامعة سومر475اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين علي حسن جاسم4018221511036083

الزراعة/جامعة سومر475ثانوية ابي تراب للبنينعلميحمزه هوسان شامي حمزه4019221511081033

الزراعة/جامعة سومر475للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميحسن جباره كاظم جساب4020221511079010

الزراعة/جامعة سومر475االعدادية المركزية للبنينعلميياسر عدنان عبودي نغيمش4021221511003352

الزراعة/جامعة سومر474اعدادية رملة للبناتعلميحنين عبد الحسن عباس جراد4022221512115018

الزراعة/جامعة سومر474اعدادية النجاح للبنينعلميعالء حسين عيسى انفيلي4023221511067056

الزراعة/جامعة سومر474االعدادية المركزية للبنينعلميكاظم صالح مطشر هادي4024221511003243

الزراعة/جامعة سومر474ثانوية الميثاق للبنينعلميحسين رسول ثجيل عواد4025221511064010

الزراعة/جامعة سومر473اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميعلي مؤيد كريم طاهر4026221511311053

الزراعة/جامعة سومر473اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي كاطع عامر يزل4027221511028122

الزراعة/جامعة سومر473ثانوية شبعاد للبناتعلميزينب كريم محسن حمدان4028221512194022

الزراعة/جامعة سومر472ثانوية الفصاحة المختلطةعلميسجاد كاظم ريسان جاسم4029221511237004

الزراعة/جامعة سومر472اعدادية الحدباء للبناتعلمينور الهدى جابر سلمان رداد4030221512162136

الزراعة/جامعة سومر472اعدادية القيثارة للبنينعلميضياء تكليف ياسر جبر4031221511051041

الزراعة/جامعة سومر472اعدادية الشطرة للبنينعلميمنتظر حازم عبد المحسن سلطان4032221511018145

الزراعة/جامعة سومر471ثانوية هاجر للبناتعلميعذراء خالد كريم موسى4033221512120045

الزراعة/جامعة سومر471اعدادية الغراف للبنينعلمياحمد طاهر مهدي جبر4034221511022009

الزراعة/جامعة سومر471اعدادية االبرار للبنينعلميرجائي حسن عبد هللا حيال4035221511091045

الزراعة/جامعة سومر471اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء احمد حنتوش بردي4036221512153089

الزراعة/جامعة سومر471ثانوية الهدى للبناتعلميريام رزاق عبد علي خضير4037221512146024

الزراعة/جامعة سومر470ثانوية ابن الهيثم المختلطةعلمياحمد مهدي جعفر موسى4038221511209002

الزراعة/جامعة سومر470اعدادية الوفاء للبناتعلميهدير عاصي مطشر قاسم4039221512172097

الزراعة/جامعة سومر470اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميضحى جاسم عبد الحسين جار هللا4040221512188024

الزراعة/جامعة سومر469اعدادية المصطفى للبناتعلميساره عبد العباس حسين علوان4041221512105063

الزراعة/جامعة سومر469اعدادية الرفاعي  للبنينعلمياحمد عزيز دلي لفته4042221511028010

الزراعة/جامعة سومر469ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميعباس عبد الحميد سالم محمد4043221511093027

الزراعة/جامعة سومر468اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسن أحمد علي عطيه4044221511019034

الزراعة/جامعة سومر468ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميصدى مصطفى حسن عذاب4045221512142034

الزراعة/جامعة سومر468ثانوية الفالح المختلطةعلميأثير نبيل علي حسن4046221511204001
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الزراعة/جامعة سومر468اعدادية الفاضالت للبناتعلميفاطمه جميل جاسم علي4047221512165080

الزراعة/جامعة سومر468اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء عدنان عجيمي صادق4048221512103012

الزراعة/جامعة سومر468اعدادية القيثارة للبنينعلميحسين علي سفاح لهيب4049221511051025

الزراعة/جامعة سومر468اعدادية النصر للبنينعلمياحمد عدنان لطيف علي4050221511027010

الزراعة/جامعة سومر467اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميروان عبد الحسن جبار سبهان4051221512153083

الزراعة/جامعة سومر467ثانوية شبعاد للبناتعلميأيات كريم محسن حمدان4052221512194003

الزراعة/جامعة سومر467اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علمينسرين هاشم محمد تالي4053221512188032

الزراعة/جامعة سومر467اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي حسن كاظم سلمان4054221511019119

الزراعة/جامعة سومر467اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي عادل جبار شياع4055221511019133

الزراعة/جامعة سومر467ثانوية التضامن للبنينعلميعلي ضغير ريه نعيمه4056221511016032

الزراعة/جامعة سومر466اعدادية الرفاعي  للبنينعلميضرغام علوان بهلول خليف4057221511028084

الزراعة/جامعة سومر466ثانوية المعارج األهلية للبناتعلمينور عبد هللا كاظم سويلم4058221512175084

الزراعة/جامعة سومر466اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلمياحمد جليل عبد ياسر4059221511021009

الزراعة/جامعة سومر466اعدادية اليرموك للبنينعلمياحمد مؤيد غالب جبار4060221511004007

الزراعة/جامعة سومر466اعدادية الرفاعي للبناتعلميالتفات فندي شعيث شاهين4061221512168003

الزراعة/جامعة سومر466اعدادية النصر للبنينعلميضرغام عباس عبد عاجل4062221511027091

الزراعة/جامعة سومر465ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميرزق نجاح شذر بادي4063221512135023

الزراعة/جامعة سومر465اعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر رافد كاظم كامل4064221511002071

الزراعة/جامعة سومر465اعدادية الناصرية للبنينعلميسلوان حسن خيون ضاحي4065221511001102

الزراعة/جامعة سومر465ثانوية الفجر للبناتعلميبشرى حاصود نازول دوشان4066221512132008

الزراعة/جامعة سومر465اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد كريم مطر يوسف4067221511031152

الزراعة/جامعة سومر464اعدادية الوحدة للبناتعلميسنا كاظم جواد كاظم4068221512150049

الزراعة/جامعة سومر464اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء عبد هللا قاسم علي4069221512110016

الزراعة/جامعة سومر464للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميأثير خضير عوض جخيم4070221511079001

الزراعة/جامعة سومر464اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد علي داود طرهيم4071221511031015

الزراعة/جامعة سومر463ثانوية هاجر للبناتعلمياسماء عزيز مرعب جالل4072221512120004

الزراعة/جامعة سومر463ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهدير كاظم خشان حاوي4073221512175100

الزراعة/جامعة سومر463اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميعلي خالد رهيف عطشان4074221511307089

الزراعة/جامعة سومر463ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميازل علي ناصر ديوان4075221512155009

الزراعة/جامعة سومر462اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميأحمد قندر مزعل حمدان4076221511306006

الزراعة/جامعة سومر462ثانوية المسار المختلطةعلميمحمد جابر عبد الحسن دنكي4077221511203029

الزراعة/جامعة سومر462اعدادية البطحاء للبنينعلمياحمد محمد رسول كاطع4078221511006006

الزراعة/جامعة سومر462ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمياسراء حازم محمد راضي4079221512135004

الزراعة/جامعة سومر462ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمياميمة حسين عزيز جراد4080221512135010
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الزراعة/جامعة سومر461اعدادية الفردوس للبناتعلمينور يعقوب زغير باني4081221512102078

الزراعة/جامعة سومر461ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميغزوان كاظم فرهود غياض4082221511301019

الزراعة/جامعة سومر461اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد جابر داخل رعيد4083221511031139

الزراعة/جامعة سومر461اعدادية عشتار للبناتعلميبيادر قاسم عبد الحسين نصر4084221512158016

الزراعة/جامعة سومر461اعدادية رملة للبناتعلمياخالص هاشم حسين كركوش4085221512115003

الزراعة/جامعة سومر461ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميضحى فليح شعيبث خضير4086221512175060

الزراعة/جامعة سومر460اعدادية الفهود  للبنينعلميمحمد طعمه عبد هللا ركين4087221511046104

الزراعة/جامعة سومر460ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةعلميباسم صاحب بالدي محمد4088221511248002

الزراعة/جامعة سومر460اعدادية النصر للبنينعلميحسين علي مهدي عناد4089221511027055

الزراعة/جامعة سومر460ثانوية الهدى للبناتعلميضحى سامي نجم عبيد4090221512146053

الزراعة/جامعة سومر460اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد ياسر نعمه حسن4091221511035234

الزراعة/جامعة سومر459اعدادية الرفاعي  للبنينعلميجاسم محمد دخيل ناصر4092221511028031

الزراعة/جامعة سومر459ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميمريم جليل موسى حسن4093221512142045

الزراعة/جامعة سومر459اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميعلي خالد عبد االمير حميدي4094221511005053

الزراعة/جامعة سومر458اعدادية البطحاء للبناتعلميساره كريم نديو محمد4095221512160027

الزراعة/جامعة سومر458ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم جبار مجباس بجاي4096221512117034

الزراعة/جامعة سومر458اعدادية  الناصرية للبناتعلميمكارم حميد شاهر جبر4097221512149044

الزراعة/جامعة سومر458ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميزينب علي حسن يوسف4098221512139051

الزراعة/جامعة سومر457ثانوية هاجر للبناتعلميزينه طالب مسير شناوه4099221512120037

الزراعة/جامعة سومر456اعدادية ام البنين للبناتعلمييقين عبد الحسين مجهول عجالن4100221512152081

الزراعة/جامعة سومر455اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحمزة ناظم عبد سالم4101221511010040

الزراعة/جامعة سومر455ثانوية المؤمنات للبناتعلمياسراء عبد االمير عكار عباس4102221512138005

الزراعة/جامعة سومر455ثانوية الفالح المختلطةعلميعلي رياض حسين كاظم4103221511204018

الزراعة/جامعة سومر454اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء جاسم تجي سلمان4104221512164024

الزراعة/جامعة سومر454اعدادية  الناصرية للبناتعلميجنات غريب عطيه عبد االمام4105221512149015

الزراعة/جامعة سومر454اعدادية بردى للبناتعلميمريم محمد طلب حشيش4106221512163085

الزراعة/جامعة سومر454ثانوية تبارك اللبناتعلميندى صالح حسن هاشم4107221512184020

الزراعة/جامعة سومر453ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميكاظم علي عبد جاعد4108221511076019

الزراعة/جامعة سومر453اعدادية الرفاعي  للبنينعلميرحمن محسن محمد عطوان4109221511028065

الزراعة/جامعة سومر453اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميعباس حسين عجيل مطنش4110221511306030

الزراعة/جامعة سومر453ثانوية الكسائي المختلطةعلميكرار محمد خضير ماجد4111221511244024

الزراعة/جامعة سومر453ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميتماره فالح عيسى عبود4112221512140010

الزراعة/جامعة سومر453اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميهاجر راشد جابر بحير4113221512153238

الزراعة/جامعة سومر453اعدادية قلعة سكر للبناتعلميروان ناصر حسين كريدي4114221512171037
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الزراعة/جامعة سومر453ثانوية الهدى للبناتعلمينور الهدى علي حسون عليخ4115221512146066

الزراعة/جامعة سومر453اعدادية الشباب للبنينعلميبشير نجم حميد تقي4116221511033018

الزراعة/جامعة سومر452اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميآيات كمال كاظم خليف4117221512188003

الزراعة/جامعة سومر452ثانوية ابي تراب للبنينعلميهاني رياض مهلهل معارج4118221511081091

الزراعة/جامعة سومر451اعدادية كربالء  للبنينعلميهيثم اسماعيل زغيرون جحيل4119221511036265

الزراعة/جامعة سومر451اعدادية الشطرة للبنينعلميمهيمن علي جاسم محمد4120221511018151

الزراعة/جامعة سومر451ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميتبارك سنان محمد حمود4121221512113009

الزراعة/جامعة سومر451ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميفاطمة سليم حسين بشير4122221512135041

الزراعة/جامعة سومر451اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء غالم ثجيل عفيت4123221512164026

الزراعة/جامعة سومر451ثانوية بحر العلوم المختلطةعلميختام صالح مهدي محمد4124221512249002

الزراعة/جامعة سومر450اعدادية الشموخ للبناتعلميزهراء احمد جواد جاسم4125221512134030

الزراعة/جامعة سومر450اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علمياسراء كاظم ياسر الزم4126221512188004

الزراعة/جامعة سومر449اعدادية الرفاعي  للبنينعلميباسم حميد عياي مانع4127221511028024

الزراعة/جامعة سومر449اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميصباح حسن شيال جالب4128221511020080

الزراعة/جامعة سومر449اعدادية النصر للبنينعلميحيدر جبار حسن زغير4129221511027059

الزراعة/جامعة سومر449ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلمينور وليد صالح عبد العزيز4130221512143037

الزراعة/جامعة سومر449اعدادية الفاضالت للبناتعلميايمان يعكوب ابراهيم ديوان4131221512165017

الزراعة/جامعة سومر449اعدادية غزة للبناتعلميزهراء صدام عبد المهدي عبد الزهره4132221512170037

الزراعة/جامعة سومر449اعدادية  الناصرية للبناتعلميصفد علي طاهر محسن4133221512149036

الزراعة/جامعة سومر448اعدادية العالمة االميني للبنينعلميعلي حسين وحيد عباس4134221511054037

الزراعة/جامعة سومر448اعدادية الرفاعي للبناتعلمينوال خالد هتلر عبيد4135221512168056

الزراعة/جامعة سومر448اعدادية عشتار للبناتعلمينور الهدى حيدر وحيد مزعل4136221512158088

الزراعة/جامعة سومر447اعدادية الجمهورية للبنينعلميعمر كاظم عبد االمير كريم4137221511002167

الزراعة/جامعة سومر447اعدادية البطحاء للبناتعلميعليه حمود طحيور جوين4138221512160035

الزراعة/جامعة سومر446ثانوية الزقورة االهلية للبنينعلميناظم عصام احمد محمد4139221511083028

الزراعة/جامعة سومر446اعدادية السوق للبناتعلميساره عبد الباري احمد عبيد4140221512100083

الزراعة/جامعة سومر446اعدادية الرفاعي  للبنينعلميماهر علي عبد الحسين شعبان4141221511028146

الزراعة/جامعة سومر446اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمنال طارش تعيب مجلي4142221512153216

الزراعة/جامعة سومر446ثانوية بابل المختلطةعلميابتهال عبد المحسن جواد عزيز4143221512207002

الزراعة/جامعة سومر445اعدادية الشرقية للبنينعلميعباس رعد بجاي كاظم4144221511007089

الزراعة/جامعة سومر445اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميزينب ستار عباس جبارة4145221512188019

الزراعة/جامعة سومر445ثانوية التحرير اللبناتعلميرسل مازن قاسم ياسر4146221512183018

الزراعة/جامعة سومر445ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلمييقين بدر حنا حسين4147221512139111

الزراعة/جامعة سومر444اعدادية النصر للبنينعلميسجاد محمد خنفر سرحان4148221511027078
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الزراعة/جامعة سومر444اعدادية المصطفى للبناتعلميصفاء سعيد عبد حسن4149221512105074

الزراعة/جامعة سومر444اعدادية الرفاعي للبناتعلميمنار نعيم علي دخيل4150221512168053

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر551اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد علي درج جالب4151221511028162

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر548اعدادية الجزائر للبنينعلميحسين اسماعيل دخيل رباط4152221511042015

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر525اعدادية الدواية للبنينعلميعبد العزيز سعود عباس حريب4153221511023071

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر525اعدادية البصرتين  للبنينعلميمحمد حسين فندي مشيري4154221511029130

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر524ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميرقيه عواد ياسر حسين4155221512175030

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر524اعدادية النجاح للبنينعلميمحمد هادي زعيبل عبد الخضر4156221511067089

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر523اعدادية الدواية للبنينعلميأكرم كاظم راضي علي4157221511023013

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر523اعدادية الدواية للبنينعلميأحمد محمد عامر مطرود4158221511023011

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر522اعدادية الرفاعي للبناتعلمينور عبد الكريم فياض عوفي4159221512168061

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر522اعدادية كربالء  للبنينعلميالحسن جاسب عبد الحسن فرج4160221511036032

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر522اعدادية القيثارة للبنينعلمياياد عباس حسين فديغ4161221511051009

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر521اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي عودة مرداو جوير4162221511007119

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر521ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميهند حيدر عبد الرضا حسن4163221512129050

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر521اعدادية الفاضالت للبناتعلميرسل رشيد جبار عبيد4164221512165034

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر520اعدادية الطموح المختلطةعلميحيدر سلمان صخي صالح4165221511236021

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر520ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميمصطفى محمد دخينه كويد4166221511040038

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر520اعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد ناجي فرحان حسين4167221511007149

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر520اعدادية االخاء للبنينعلميحسن غازي كاظم يوسف4168221511037026

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر519اعدادية القيثارة للبنينعلميكريم موسى فليح حميدي4169221511051071

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر519اعدادية غرناطة للبنينعلميعالء غازي جابر مهوس4170221511017076

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر519اعدادية كربالء  للبنينعلميفالح حسن جبار مزيعل4171221511036207

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر519اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميانور عدنان قاسم بزاز4172221511021035

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر518اعدادية الوفاء للبناتعلميايمان علي حسن عبيد4173221512172014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر518اعدادية اليرموك للبنينعلميوسام صالح عريبي منخي4174221511004105

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر518االعدادية المركزية للبنينعلميحسن ضياء عوده طارش4175221511003070

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر517االعدادية المركزية للبنينعلميطارق هادي جابر خضر4176221511003167

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر517اعدادية كربالء  للبنينعلميحمزه عبد الرحمن جبار مزيعل4177221511036091

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر517ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميحنين عبد الساده مكطوف مطيلب4178221512118014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر517اعدادية االطهار للبنينعلميعلي قند شعيبث حسين4179221511034086

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر516ثانوية الصمود للبنينعلميجعفر عقيل كتاب جازع4180221511008013

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر516اعدادية الخنساء للبناتعلميضحى قحطان محمد حسين4181221512103127

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر516اعدادية القيثارة للبنينعلمياحمد ناجي دوش عايش4182221511051005
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر516ثانوية كاظم الغيظ المختلطةعلميعلي حسين نعمه علي4183221511230009

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلمياسيل شاكر ناصر حسين4184221512141017

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515اعدادية الشباب للبنينعلميسعد عزيز حسن كمر4185221511033058

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515اعدادية الكرمة  للبنينعلميحسين يوسف ضايف مزبان4186221511039044

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر514اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي عبد هللا هاشم لفته4187221511019138

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر514اعدادية رملة للبناتعلمياالء ياسر كاغد مشتت4188221512115008

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر514ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميزينب كريم نصار صياد4189221512129024

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر514اعدادية قلعة سكر للبناتعلميصابرين حسين ديكان جدوع4190221512171068

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر513اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعيفان محمد عناد عوده4191221511068059

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر513ثانوية المؤمنات للبناتعلميزينب محمد عبيد علي4192221512138037

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر513اعدادية كربالء  للبنينعلميمرتضى عبد الرزاق جبر عاتي4193221511036238

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر513ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميمروة احمد عبد الرضا حسان4194221512125095

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر513ثانوية النهضة للبناتعلمينور حميد زويد خلف4195221512147024

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512ثانوية العرفان المختلطةعلمياخالص جمال عبد زيارة4196221512201001

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512اعدادية قلعة سكر للبناتعلميسمية اياد حسن عالوي4197221512171063

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512اعدادية كربالء  للبنينعلميسجاد جليل عبد الكريم عبيد4198221511036113

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512اعدادية تونس للبناتعلميمريم عبد السالم فضل جبر4199221512106060

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدموع محمد كاظم حسين4200221512153071

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512اعدادية ام البنين للبناتعلميطيبه حيدر عكلو درويش4201221512152051

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر511اعدادية الشموخ للبناتعلميمنى باسم هاشم عبد4202221512134059

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر511اعدادية عشتار للبناتعلميبشائر محمد رحيم فرحان4203221512158015

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر511اعدادية الشباب للبنينعلميحسين جبار ناهي جواد4204221511033027

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر511ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزهراء سمير ساجت غالي4205221512125048

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر511اعدادية كربالء  للبنينعلميحيدر سعدون ساجت وادي4206221511036099

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر511اعدادية الناصرية للبنينعلميعبد الرحمن ضياء جميل حسن4207221511001122

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510اعدادية قلعة سكر للبناتعلمينوره كاظم حالوب زوير4208221512171118

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزينب كريم حمود عوده4209221512141068

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510اعدادية الشطرة للبناتعلمينسرين علي محمد زغير4210221512161089

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمرتضى نعيم جبر بجاي4211221511020151

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510اعدادية السالم للبنينعلميجعفر كاظم مسعد خضير4212221511013036

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510اعدادية المصطفى للبناتعلميضمياء كريم جاسم ياسين4213221512105077

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء ثابت راضي طاهر4214221512102036

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509اعدادية الرفاعي للبناتعلميزينب خالد عويد جبر4215221512168032

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء ستار جابر بدن4216221512164045
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهدير عبد الحسين كاظم مزيعل4217221512175099

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509اعدادية قلعة سكر للبناتعلميغفران محسن جوار فرج4218221512171080

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509ثانوية بابل المختلطةعلمياحمد رزاق ياسر عبد العباس4219221511207002

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر508ثانوية الميثاق للبنينعلميحسين كتاب تايه زغير4220221511064011

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر508اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلميجاسم موسى جاسم محمد4221221511212005

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر508ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميزمن عوده بجاي جاسم4222221512107027

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر508ثانوية الخلود المسائية للبناتعلميطيبة عماد محمد حسن4223221512323014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر508ثانوية الفصاحة المختلطةعلميوجدان شالل موسى مشاي4224221512237009

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507اعدادية البصرتين  للبنينعلميسالم كاظم أفنيش فضاله4225221511029077

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507اعدادية الطموح المختلطةعلميعلي لفته علي حسن4226221511236055

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507اعدادية الحدباء للبناتعلميايات عبد االمير كاظم عواد4227221512162019

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507ثانوية المروج للبناتعلميهاجر رحيم جيجان ظيغم4228221512137026

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507اعدادية الشباب للبنينعلميغسان خطير عبد هللا منخي4229221511033097

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسجاد عبد العظيم سالم جبر4230221511035107

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507ثانوية بحر العلوم المختلطةعلميمحمد جليل كاظم يزل4231221511249011

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر506ثانوية الجهاد للبنينعلميمنتظر شخير كيوش والي4232221511078049

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر506ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميشيماء بدر صيهود محسن4233221512178020

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505اعدادية الرفاعي  للبنينعلميجعفر جوده عباس عامر4234221511028033

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505اعدادية الفردوس للبناتعلميساره أحمد عبد العظيم حمود4235221512102044

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505اعدادية رملة للبناتعلميعفاف راضي كريم كزار4236221512115045

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505اعدادية كربالء  للبنينعلميفرزدق خير هللا عجيل عبد4237221511036206

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505اعدادية االطهار للبنينعلميواجد نعيم يوسف محمد4238221511034117

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505ثانوية هاجر للبناتعلميحنان محمد جابر سوير4239221512120014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504اعدادية الخنساء للبناتعلميساره رشيد عبد الحسين معارج4240221512103108

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميهيام احمد جوده عطار4241221512136046

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504اعدادية القيثارة للبنينعلميفراس جواد كاظم داخل4242221511051064

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504اعدادية الحمار للبنينعلميعلي خليل رجيب عويز4243221511044018

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504ثانوية النور للبناتعلميسجى رحيم عبد المحسن رداد4244221512156074

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503ثانوية ابي تراب للبنينعلميمخلد باسم رحيم عليوي4245221511081085

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميامتثال طالب عبد ظاهر4246221512153019

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503اعدادية غزة للبناتعلميهدى مطشر نعيمه محمد4247221512170076

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزينب كامل علي نجم4248221512171053

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503اعدادية الخنساء للبناتعلميرغد رمضان كاظم فريح4249221512103062

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503ثانوية العقيدة المختلطةعلميمسلم حمود عليعل كزار4250221511232014
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503اعدادية االطهار للبنينعلميحيدر صالح ربح خميط4251221511034038

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر503اعدادية رملة للبناتعلميهبه عاد كاظم جاسم4252221512115068

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميأيوب يعقوب حسين عبد هللا4253221511076001

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502اعدادية النيل للبناتعلميغفران عواد بشيت باني4254221512169090

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502اعدادية الحدباء للبناتعلميساره حيدر خضير عباس4255221512162082

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمصطفى جابر هادي عبد4256221511068079

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502اعدادية الغراف للبنينعلميحسن علوان ضيدان حسان4257221511022046

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502اعدادية الدواية للبنينعلميصعب فرج صخي محيسن4258221511023066

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر502اعدادية الوفاء للبناتعلميعبير نعيم حسن زغير4259221512172068

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501اعدادية العكيكة للبنينعلميناصر لطيف حاجم كطامي4260221511041173

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501اعدادية النصر للبنينعلميحسن بدين ربيع عويد4261221511027035

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمد عبد الرزاق عبيد حميدي4262221511030132

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501ثانوية المثنى للبنينعلميعلي جبار خلف محمد4263221511032043

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميهدى رزاق عبد هللا علي4264221512153244

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501اعدادية االصالح للبنينعلمياثير عبد االمير ياسر جبر4265221511015002

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر501اعدادية الحدباء للبناتعلميرواء عليوي جحيل كاشي4266221512162057

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر530اعدادية النجاح للبنينادبياحمد عباس عبد كاظم4267221521067004

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر528اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد فاضل حسن شعيبث4268221521028003

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515ثانوية السنابل للبناتادبيرواء محسن لفته علي4269221522122007

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء ميثم نزار لفته4270221522130022

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر512اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد هللا عليوي شيال مشكور4271221521009039

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر491اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيمحمد كريم كاظم جبر4272221521306110

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر489اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد راضي كاظم كاطع4273221521006086

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر488اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيرياض رهيف جبار خريص4274221521021020

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر487اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحبيب شاكر جبار حبيب4275221521086019

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر486اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيهشام عطشان منشد عباس4276221521086105

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر486اعدادية الكرمة  للبنينادبيعلي بهلول فهد وميان4277221521039049

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر481اعدادية االطهار للبنينادبيعلي بدر حمادي حسين4278221521034028

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر481ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيعلي خير هللا شياع رستم4279221521230009

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر481اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد عواد منشد عفراوي4280221521005043

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر480اعدادية الوفاء للبناتادبيازهار نعيم زويد صالح4281221522172002

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479اعدادية النصر للبناتادبيمها سليمان خماط عكاب4282221522167067

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479ثانوية االيمان المختلطةادبيوارث علي كسار جابر4283221521214028

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبيمحمد رزاق حسن ظاهر4284221521208016
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحيدر محمد عبد جلود4285221521225012

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478ثانوية الثوار المختلطةادبيحسن عطيه نهير مزيعل4286221521226008

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيرسل عبد الحسين عبد النبي محسن4287221522153026

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477ثانوية حيفا للبنينادبيعبد الحسين طالب حسن علي4288221521072022

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحسن روضان محمد صاحي4289221521028016

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى ريسان جابر جبر4290221521048043

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيفرح أسعد أرزيج حسين4291221522177047

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477ثانوية الرباب  للبناتادبينور علي هويف جلود4292221522133033

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477اعدادية  الناصرية للبناتادبيالمنوره رياض ابراهيم محمد4293221522149007

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477اعدادية قبضة الهدى للبناتادبينور سعدون لفته كواك4294221522136034

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيأحمد رزاق مكطوف شخير4295221521071003

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيحسن خزعل راضي دشر4296221521079015

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476اعدادية االطهار للبنينادبيسالم سعود جياد خضر4297221521034023

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد كاظم لفته كبيح4298221521009066

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476ثانوية الجاحظ المختلطةادبيكرار احمد عبد حويل4299221521238019

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيحسين طالب رزوقي عجالن4300221521209004

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية رملة للبناتادبيزينب ماجد موسى عذافه4301221522115025

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية الجواد للبنينادبيأحمد صالح بديوي علي4302221521062002

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية الفهود  للبنينادبيعلي عبد الرزاق عيدان حسين4303221521046022

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية االطهار للبنينادبيمحمد ناظم بدر سدخان4304221521034047

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475ثانوية الجوادين للبنينادبيأحمد عذاب حدود شويع4305221521012001

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعمار صنيدح جواد محمد4306221521305027

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475ثانوية الجهاد للبنينادبيمنتظر عارف بدر سعدون4307221521078041

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيحسين سعد عجيل مظلوم4308221521021009

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب هاشم طريم حايف4309221522161032

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475ثانوية التعاون المختلطةادبيزينب كريم جليل عطيه4310221522224003

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475اعدادية غزة للبناتادبيضحى خالد كاظم عوده4311221522170031

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474اعدادية الجواد للبنينادبيأسحاق عبيد عيسى سعد4312221521062013

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474اعدادية كربالء  للبنينادبيمنتظر فرحان عوده حمود4313221521036026

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474اعدادية بردى للبناتادبيزمن كريم هيكل مشتت4314221522163018

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474اعدادية النجاح للبنينادبيعلي سليم جريد عبد الحسن4315221521067032

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474اعدادية بردى للبناتادبيشيماء مطشر شاكر ميزر4316221522163027

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474اعدادية الكرامة للبناتادبينور محمود شاكر خضير4317221522151048

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474ثانوية التعاون المختلطةادبيكوثر حبيب عبد علي4318221522224006
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيجعفر حميد شاكر علي4319221521020017

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473اعدادية الصادق للبنينادبيعبد هللا هوري فليح دريز4320221521070045

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473ثانوية الشهداء للبنينادبيرضوان ناجي ضيدان رومي4321221521057013

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473ثانوية االيمان المختلطةادبيحسين فاضل غالي صالح4322221521214008

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيكاظم فليح حسن نشمي4323221521305029

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحازم محمد يعقوب نايف4324221521238007

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيسجى صادق سوادي ضاحي4325221522209012

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر472اعدادية الحدباء للبناتادبيهاجر سويد صالح مهدي4326221522162056

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر472اعدادية النصر للبناتادبينورس كريم رشاش شغناب4327221522167074

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر472ثانوية االيمان المختلطةادبيمحمد مزبان راشد عبد الواحد4328221521214023

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيمرتضى علي طاهر عزيز4329221521302049

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية النصر للبناتادبيبتول حسين عطيه عكيلي4330221522167014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية الرفاعي للبناتادبيغفران سعيد حسين ليلو4331221522168043

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية الشطرة للبناتادبيحنين عبد الكريم عبد مزعل4332221522161014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية االبرار للبنينادبيعلي شاكر كريم ثجيل4333221521091015

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية الكندي للبنينادبيفيصل شهاب حميد خضر4334221521011074

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعباس صاحب محمد راشد4335221521054031

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471اعدادية الجواد للبنينادبيغزوان راجي جنخير عباس4336221521062092

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470ثانوية البينات للبناتادبيزينب محمد عبد هللا جابر4337221522193045

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبيمحمد عبد الكريم بناش سلطان4338221521083008

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470اعدادية الشطرة للبنينادبيكاظم جبار حسن محمد4339221521018080

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470اعدادية النيل للبناتادبيرقيه قاسم مري سربوت4340221522169012

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمنتظر محمد عطية عواد4341221521020068

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس جبار زغير منخي4342221521048028

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469ثانوية الحوراء للبناتادبيصابرين كريم محسن شريعه4343221522130028

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469اعدادية المعارف المختلطةادبيحيدر حسين عبد علي حسين4344221521239008

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيفاطمه كريم خلف منصور4345221522177045

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468اعدادية أور للبناتادبيهند ناظم عباس حاجم4346221522154020

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيحوراء محمد خضير عبد الحسين4347221522321014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468ثانوية الفاطميات للبناتادبيحوراء علي حسين خليل4348221522126011

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468ثانوية تبارك اللبناتادبيضحى قاسم جهاد راضي4349221522184012

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسين موسى دريب شاطي4350221521055043

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467اعدادية السوق للبناتادبيتبارك تدمر مهدي محيسن4351221522100010

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيعمار كامل كاظم عليوي4352221521302040
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى حامد جعفر صالح4353221521011093

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467ثانوية تبارك اللبناتادبيتبارك كامل ياسر مغامس4354221522184004

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467اعدادية الشرقية للبنينادبيحسين ناصر صادق عليوي4355221521007019

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسن سيلة مثني عذاب4356221521220006

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467اعدادية الجواد للبنينادبيغفار خضير خلف نعمة4357221521062095

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466ثانوية التحرير اللبناتادبيزهراء جاسم شرهان عوض4358221522183021

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي جبار ونان شاتي4359221521018062

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466ثانوية بضعة الرسول للبناتادبياحالم رحمن حسوني جالب4360221522129001

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465ثانوية الجوادين للبنينادبيجواد كاظم سلمان نغيمش4361221521012004

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465اعدادية الشطرة للبنينادبيحسين غالب خماط زغير4362221521018026

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465ثانوية الفاطميات للبناتادبيزينه باسم محمد صالح4363221522126017

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمصطفى رياض طه زغير4364221521090078

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465ثانوية االمان اللبناتادبيرحاب قاسم نجم عودة4365221522180002

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد ابراهيم جوده مرزوق4366221521004021

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيصاحب فاضل صويحب حمادي4367221521079021

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465الخارجيونادبيرامي جادر مانع هلجان4368221521400021

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464اعدادية الوحدة للبناتادبيآالء غالب خضر حميد4369221522150002

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464ثانوية األنوار األهلية للبناتادبيشذى كريم صكر عبد4370221522142004

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464اعدادية الحكيم للبنينادبيفضل كاظم راهي نزال4371221521026023

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد باسم جودة منخي4372221521010037

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيمحسن علي كرم سويف4373221521230010

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464ثانوية ابي تراب للبنينادبيحسن حميد حنون بكه4374221521081006

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464اعدادية سكينة للبناتادبيبراء حيدر سهيل نجم4375221522116014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيعلي برزان محيسن حسن4376221521302038

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464اعدادية البطحاء للبناتادبينرجس علي حسين محمد4377221522160057

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464ثانوية الفالح المختلطةادبيحسن هادي عباس محمد4378221521204012

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463اعدادية المرتضى  للبنينادبيمنتظر عبد علي عبد الحسين كاظم4379221521019049

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463ثانوية التعاون المختلطةادبيمنال محسن غفوري سدخان4380221522224007

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحيدر خلف كوار كطان4381221521225011

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيماهر جميل زغير علوان4382221521310058

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463ثانوية الخمائل للبناتادبيرحاب راضي جوده حمود4383221522196007

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463ثانوية النبوغ للبناتادبيريهام حسن علي مضحي4384221522114014

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462ثانوية الفالح المختلطةادبيزهراء احمد عبد الرحيم كشيش4385221522204008

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462ثانوية الفالح المختلطةادبيعلي عامر سعد وادي4386221521204032
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االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبياحمد طالب موسى ناصر4387221521020003

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين ثامر كريم غالب4388221521086024

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461ثانوية الفالح المختلطةادبيكاظم علي نجم حسين4389221521204038

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبينور الدين جيجان محسن علي4390221521025009

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر559اعدادية الطموح المختلطةعلميمحمد مجيد صعيب خليف4391221511236070

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر542اعدادية الشطرة للبناتعلميفاطمه عادل رزاق اعجيمي4392221512161071

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر541اعدادية الحدباء للبناتعلميتقوى شاكر خضر عباس4393221512162029

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر541ثانوية الجهاد للبنينعلميعلي حسين جبير جاسم4394221511078029

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر539اعدادية الكرمة  للبنينعلميازهر حسب ناصر مطشر4395221511039015

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر576ثانوية البينات للبناتادبيدعاء علي فرحان مطشر4396221522193023

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر554ثانوية التحرير اللبناتادبيفاطمة كاظم راضي جساب4397221522183030

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر552اعدادية النيل للبناتادبيفيفيان عواد مسير جياد4398221522169029

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر551اعدادية قلعة سكر للبناتادبيرنين رحيم محسن محمد4399221522171022

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر550اعدادية السوق للبناتادبيمريم عبد العباس شهيد عجمي4400221522100053

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر537اعدادية الحدباء للبناتادبينوره حسن خنجر عطيه4401221522162055

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر536اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزهراء محمد حسوني نعمه4402221522171027

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر531اعدادية الجواد للبنينادبيحسن عاتي مشاي مسير4403221521062023

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر530ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيدعاء رحمن علي حسين4404221522177013

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر528ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب عدنان فليح حسن4405221522166015

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر528اعدادية الشطرة للبناتادبيدعاء جبار ياسين حسين4406221522161018

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر526اعدادية الصادق للبنينادبيحسن كاظم خميس شاهين4407221521070019

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر519ثانوية الميثاق للبنينادبيعلي عزيز لفته جبار4408221521064012

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر518ثانوية التحرير اللبناتادبيدعاء جحيل خفيف بادي4409221522183014

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر517اعدادية الزهراء للبناتادبيكوثر داخل عبد بياد4410221522164020

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر517اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمصطفى حامد عبد الجبار ورش4411221521055134

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر515ثانوية الميثاق للبنينادبيميساء محمد عزيز رحيمه4412221522064007

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر514ثانوية تبارك اللبناتادبيإسراء طالب خشان رشاك4413221522184001

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر512اعدادية الشباب للبنينادبيوائل عدنان محمد خضر4414221521033073

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر510ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيخديجة عبد الحسن عطية عبد هللا4415221522209004

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر510ثانوية الطيبات اللبناتادبياسراء ظاهر كامل داوود4416221522189002

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر507اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمه عبد الواحد كاظم يازع4417221522171039

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر507اعدادية النيل للبناتادبيآمنه علوان خضير عطيه4418221522169001

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر507اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيهشام عدنان سلمان فرحان4419221521090084

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر506ثانوية هاجر للبناتادبيرسل هادي مويش حسن4420221522120018
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معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر506ثانوية التحرير اللبناتادبيغفران هادي علي محمد4421221522183028

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر503اعدادية الحدباء للبناتادبيساره جواد كاظم جابر4422221522162034

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر501ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيفاطمه يوسف علي حسين4423221522177046

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر501ثانوية الفجر للبناتادبيزهراء كريم محيميد راشد4424221522132007

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر501اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيناصر دويج عوده عاصي4425221521090082

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر500ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيابراهيم عزيز ضيدان عجيل4426221521319001

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر499ثانوية شبعاد للبناتادبيفاطمه فالح عبد الحسن رداد4427221522194019

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر498ثانوية البينات للبناتادبيزينب محمد صبيح حسن4428221522193044

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر498ثانوية التحرير اللبناتادبيازل سالم علي محمد4429221522183002

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر496اعدادية الفجر  للبنينادبيضياء جابر طعيمه طرهيل4430221521031028

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر495ثانوية االبتهال للبناتادبيمروه سالم صادق فهد4431221522166023

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر495ثانوية األنوار األهلية للبناتادبيهدى هادي حسن شاهر4432221522142006

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر495ثانوية الجهاد للبنينادبيعلي نعمه عزيز نعمه4433221521078032

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر494اعدادية قلعة سكر للبناتادبيغفران احسان عزيز علي4434221522171037

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر494ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيصابرين عصام طراد عبد العزيز4435221522177038

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر494اعدادية النصر للبناتادبيغفران علي حسين حسن4436221522167053

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر494اعدادية النيل للبناتادبيجيهان عباس كاطع صبيح4437221522169007

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر493ثانوية هاجر للبناتادبيمروه صبيح كاظم محي4438221522120034

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر492ثانوية التحرير اللبناتادبيزينب علي حيدر جاسم4439221522183023

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر492ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرحاب علي ماضي خلف4440221522177018

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر491اعدادية النصر للبناتادبيمروه نصار حسن شخير4441221522167060

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر491اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عادل كامل جبر4442221522151019

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر491ثانوية الحكمة المختلطةادبيوائل علي عبد حسن4443221521218017

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر491اعدادية رملة للبناتادبيأيمان سلمان خصاف سلمان4444221522115001

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر490ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى حسن عطيوي موحان4445221522155018

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر489اعدادية قلعة سكر للبناتادبيسجا عادل شهد حمزه4446221522171030

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر489اعدادية الجواد للبنينادبيياسر سعد شاكر ياسر4447221521062129

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر488اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب حسن ياسين حامي4448221522102016

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر488ثانوية الجهاد للبناتادبيوسناء صامد نايف كريم4449221522121036

التربية االساسية/جامعة سومر608اعدادية قلعة سكر للبناتعلميرباب محمد هادي حبيب4450221512171034

التربية االساسية/جامعة سومر574اعدادية غزة للبناتعلميزمن عويد زغير تعيب4451221512170035

التربية االساسية/جامعة سومر557ثانوية التحرير اللبناتعلميزهراء زاهي سعيد سالم4452221512183022

التربية االساسية/جامعة سومر554اعدادية البصرتين  للبنينعلميحيدر محمد فالح فشاخ4453221511029058

التربية االساسية/جامعة سومر552ثانوية الشمم للبناتعلميرحمه حسن محمد سلطان4454221512198004
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التربية االساسية/جامعة سومر546اعدادية االطهار للبنينعلميعباس عواد عبد صكر4455221511034061

التربية االساسية/جامعة سومر545ثانوية الشهداء للبنينعلميمصطفى حسين شنون حافظ4456221511057024

التربية االساسية/جامعة سومر544اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر ظاهر طاهر عبد هللا4457221511035083

التربية االساسية/جامعة سومر544اعدادية النصر للبناتعلمينور علي سبع سرحان4458221512167056

التربية االساسية/جامعة سومر544ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميحنين هاشم عبد الرضا موازي4459221512139024

التربية االساسية/جامعة سومر544اعدادية الشباب للبنينعلميرزاق داشر فهد صالح4460221511033049

التربية االساسية/جامعة سومر543ثانوية الشهداء للبنينعلميحيدر سعدون كاصد سهر4461221511057011

التربية االساسية/جامعة سومر543اعدادية الوفاء للبناتعلميرسل فيصل غازي عبد الحسن4462221512172033

التربية االساسية/جامعة سومر540ثانوية الجهاد للبنينعلمييحيى كاظم محمد علي4463221511078052

التربية االساسية/جامعة سومر539ثانوية شبعاد للبناتعلمينور هاشم عبد الحسين سدخان4464221512194035

التربية االساسية/جامعة سومر538اعدادية النجاح للبنينعلميحسين صبري ساجت عكيد4465221511067024

التربية االساسية/جامعة سومر538اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميجعفر قادر غازي لعيوس4466221511020025

التربية االساسية/جامعة سومر538ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين حسين نعمه عيسى4467221512117010

التربية االساسية/جامعة سومر538اعدادية النصر للبناتعلميبشرى شاكر عكله خليفه4468221512167009

التربية االساسية/جامعة سومر538ثانوية النرجس اللبناتعلميدعاء كاظم مويح عطيه4469221512182010

التربية االساسية/جامعة سومر537ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميبلقيس سعد داخل مطرود4470221512142012

التربية االساسية/جامعة سومر537ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمروه حسين دمن راضي4471221512117032

التربية االساسية/جامعة سومر536ثانوية الميثاق للبنينعلميحسام صالح كامل ناصر4472221511064007

التربية االساسية/جامعة سومر535ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتعلميزهراء تيسير حبيب غضبان4473221512200010

التربية االساسية/جامعة سومر535اعدادية الفردوس للبناتعلمياسيل هاشم مريخ نفاوه4474221512102005

التربية االساسية/جامعة سومر535اعدادية القيثارة للبنينعلميمازن علي دخان محمد4475221511051072

التربية االساسية/جامعة سومر534ثانوية الفجر للبناتعلميهدى احمد عبد الرحمن فليح4476221512132039

التربية االساسية/جامعة سومر534المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم علميعبد هللا جواد كاظم رسن4477221511228009

التربية االساسية/جامعة سومر533اعدادية الفهود  للبنينعلميابو الحسن علي خشان غضبان4478221511046003

التربية االساسية/جامعة سومر533اعدادية الفاضالت للبناتعلميساره جواد كاظم عبد العباس4479221512165057

التربية االساسية/جامعة سومر533اعدادية الحمار للبنينعلميحسن داخل حسان ثامر4480221511044005

التربية االساسية/جامعة سومر532اعدادية النصر للبناتعلميفاطمه مانع متعب عبد4481221512167043

التربية االساسية/جامعة سومر532ثانوية التضامن للبنينعلميمختار طالب جميل دشر4482221511016048

التربية االساسية/جامعة سومر532ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميمريم سالم جوهر حوار4483221512141121

التربية االساسية/جامعة سومر532اعدادية الحدباء للبناتعلميفرح علوان عجمي حسين4484221512162121

التربية االساسية/جامعة سومر531اعدادية الحدباء للبناتعلميفاطمه رزاق منصور حسين4485221512162112

التربية االساسية/جامعة سومر531ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميزينب علي هاشم محمد4486221512135033

التربية االساسية/جامعة سومر530ثانوية الجهاد للبنينعلميجاسم محمد موسى شويلي4487221511078008

التربية االساسية/جامعة سومر530اعدادية بردى للبناتعلميمريم سالم عبد شمخي4488221512163082
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التربية االساسية/جامعة سومر530اعدادية القيثارة للبنينعلميمحمد حربي عذيب ثجيل4489221511051075

التربية االساسية/جامعة سومر530اعدادية الحدباء للبناتعلمينبأ عبد النبي حمدان عبود4490221512162132

التربية االساسية/جامعة سومر529اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميمهدي سلمان ورش حسن4491221511310099

التربية االساسية/جامعة سومر529اعدادية النيل للبناتعلميهند فالح فرج صافي4492221512169113

التربية االساسية/جامعة سومر529اعدادية الغراف للبنينعلميمصطفى مايح رزيج مكطوف4493221511022228

التربية االساسية/جامعة سومر529اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميحيدر علوان حسن دخيل4494221511310034

التربية االساسية/جامعة سومر529ثانوية كاظم الغيظ المختلطةعلميكرار كاظم منخي وذيح4495221511230012

التربية االساسية/جامعة سومر529اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعلي ناجي هاشم خضر4496221511020118

التربية االساسية/جامعة سومر528اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعالء احمد مجيد ياسين4497221511028102

التربية االساسية/جامعة سومر528اعدادية غرناطة للبنينعلميمهدي عدنان خلف رحم4498221511017117

التربية االساسية/جامعة سومر528ثانوية االبتهال للبناتعلميزهراء عبد االمير لطيف بريبت4499221512166017

التربية االساسية/جامعة سومر527ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهاله نعيم خميس كوتي4500221512175090

التربية االساسية/جامعة سومر527اعدادية الغراف للبنينعلميمحمد طالب كريم خفيف4501221511022208

التربية االساسية/جامعة سومر527اعدادية االطهار للبنينعلميهارون نعيم شنجار عكل4502221511034115

التربية االساسية/جامعة سومر526اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء غانم سنيد مخرب4503221512103085

التربية االساسية/جامعة سومر526اعدادية العكيكة للبنينعلميعامر هادي حاتم مفتن4504221511041079

التربية االساسية/جامعة سومر526اعدادية النجاح للبنينعلميعالء هاني شهاب كاظم4505221511067059

التربية االساسية/جامعة سومر536اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد حسين ثامر داخل4506221521086083

التربية االساسية/جامعة سومر529ثانوية التحرير اللبناتادبيهند كريم حنون حذية4507221522183039

التربية االساسية/جامعة سومر527ثانوية السنابل للبناتادبيتبارك كامل ونان فهد4508221522122004

التربية االساسية/جامعة سومر526اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه علي خيري زعير4509221522102033

التربية االساسية/جامعة سومر523ثانوية البينات للبناتادبيزهراء علي مهدي جبر4510221522193040

التربية االساسية/جامعة سومر520ثانوية المؤمنات للبناتادبيصابرين رزاق صخي جبر4511221522138025

التربية االساسية/جامعة سومر518اعدادية الشباب للبنينادبياحمد فهد حاجم كيطان4512221521033006

التربية االساسية/جامعة سومر516ثانوية السنابل للبناتادبيزينب فالح حسن جبر4513221522122009

التربية االساسية/جامعة سومر513اعدادية البطحاء للبنينادبياكرم جاسم هادي فيصل4514221521006009

التربية االساسية/جامعة سومر511اعدادية الحدباء للبناتادبيديار اياد كاظم عبيد4515221522162016

التربية االساسية/جامعة سومر510اعدادية الجواد للبنينادبيعون رحمن عبد الحسن موسى4516221521062091

التربية االساسية/جامعة سومر510اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء محمد ضلم عطيه4517221522168019

التربية االساسية/جامعة سومر509اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيابراهيم حسون مفتن وحيد4518221521202001

التربية االساسية/جامعة سومر507ثانوية السنابل للبناتادبيزينب غسان شبيب ملوفد4519221522122008

التربية االساسية/جامعة سومر507ثانوية الصدرين المختلطةادبيأم البنين علي حسين حمود4520221522213001

التربية االساسية/جامعة سومر506ثانوية االقتدار المختلطةادبيمسعود هيثم طراد طاهر4521221521220014

التربية االساسية/جامعة سومر504اعدادية قلعة سكر للبناتادبينجالء محسن عبد هللا عاجل4522221522171051
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التربية االساسية/جامعة سومر501ثانوية البينات للبناتادبيزهراء صالح جاسم هليل4523221522193036

التربية االساسية/جامعة سومر501ثانوية البينات للبناتادبيمريم نجم عبد الكريم يونس4524221522193067

التربية االساسية/جامعة سومر497ثانوية مسقط المختلطةادبيزينب عقيل خيون حسن4525221522234002

التربية االساسية/جامعة سومر497اعدادية رملة للبناتادبيغفران حيدر عبد علي كاطع4526221522115035

التربية االساسية/جامعة سومر495اعدادية الصادق للبنينادبياحمد فرحان نايف لفته4527221521070007

التربية االساسية/جامعة سومر495ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمهدي مبدر حمادي طهيوش4528221521225038

التربية االساسية/جامعة سومر495ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحيدر محسن عبد الحسن صليبي4529221521227009

التربية االساسية/جامعة سومر494اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمسلم محسن عبد خشان4530221521090077

التربية االساسية/جامعة سومر492اعدادية غزة للبناتادبيايمان عبد الكريم دخيل ياسر4531221522170006

التربية االساسية/جامعة سومر491ثانوية النور للبناتادبيلمى حاجم محسن حسوني4532221522156070

التربية االساسية/جامعة سومر490ثانوية الرباب  للبناتادبيزينب احمد عبد الحسين فرهود4533221522133021

التربية االساسية/جامعة سومر490اعدادية قلعة سكر للبناتادبيعبير جواد سلمان زياد4534221522171033

التربية االساسية/جامعة سومر489اعدادية القيثارة للبنينادبيحمد بدر مسوسي فنغش4535221521051026

التربية االساسية/جامعة سومر489ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيهديل كامل جبار عسكر4536221522141013

التربية االساسية/جامعة سومر489اعدادية النصر للبناتادبينورس احمد حمود كاظم4537221522167073

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي حكيم غني حسن4538221511002139

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء640اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي طالب حمد هللا حبوب4539221511031114

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي احمد موسى جاسم4540221511051048

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء618اعدادية الغراف للبنينعلمياحمد جليل حبيب عجيمي4541221511022002

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية غزة للبناتعلمياستبرق لفته محسن سلوكي4542221512170003

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي كاظم اليج شويل4543221511010095

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604اعدادية الغراف للبنينعلميعدنان محسن بديوي حسين4544221511022131

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد خير هللا عالل زاير4545221511010133

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء597اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعظيم هاشم مكطوف كاظم4546221511020095

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء597ثانوية شبعاد للبناتعلمينبأ طاهر سعدون يوسف4547221512194032

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء595اعدادية الفجر  للبنينعلميحميد رشيد خزيو هويدي4548221511031050

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء594اعدادية النصر للبنينعلميسالم شمال نغيمش عوفي4549221511027081

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء592ثانوية الحقيقة للبنينعلميايوب عبد الحسن علي حسن4550221511052007

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء588اعدادية القيثارة للبنينعلميساجت عذيب وليد فريج4551221511051035

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء587اعدادية المرتضى  للبنينعلميمجتبى عزيز سلمان مطشر4552221511019158

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء587اعدادية الشطرة للبنينعلميابراهيم ستار جبار منشد4553221511018001

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء584ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميسجى جبار حذيه عبيد4554221512128055

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلمييونس عزيز محمد نور4555221511021211

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء540اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميريام كريم طليب حمود4556221512153087
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علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية االطهار للبنينعلميعبد هللا حسن محمود علي4557221511034065

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523اعدادية الغراف للبنينعلميمحمد جابر تبينه مظلوم4558221511022197

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522اعدادية االخاء للبنينعلميرسول خضير محسن عبود4559221511037042

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522اعدادية الغراف للبنينعلميمصطفى حسين عزيز عبد الحسين4560221511022225

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520اعدادية الفهود  للبنينعلميحسين جعفر خويط محمد4561221511046035

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء519ثانوية االبتهال للبناتعلميوديان محمد طالب حمد4562221512166038

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516اعدادية النجاح للبنينعلميابراهيم كاظم يعكوب دكاك4563221511067001

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية الغراف للبنينعلمياحمد عماد ميلي حميدان4564221511022011

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية الكندي للبنينعلميعباس صبار مزيري سلمان4565221511011072

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية الدواية للبنينعلميكريم محمد غيالن حسين4566221511023111

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزهراء حميد ناصر فرحان4567221512171044

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية الفاضالت للبناتعلميزينه احمد دبي سربوت4568221512165055

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية العالمة االميني للبنينعلميجراح حنظل علي رميض4569221511054007

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512ثانوية العقيدة المختلطةعلمينورس عدنان كامل جليل4570221511232016

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء511االعدادية المركزية للبنينعلميعلي مسير صبر عبود4571221511003229

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء524اعدادية الشباب للبنينعلميحسين ناصر مهدي ملكط4572221511033038

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميعلي سعيد طربوش جاسم4573221511082051

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506اعدادية البصرتين  للبنينعلميأحمد حميد علي كاظم4574221511029003

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميسجاد عارف عاصي كعود4575221511311035

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء636اعدادية الجمهورية للبنينعلميمرتضى صالح محسن ناصر4576221511002218

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء624اعدادية المرتضى  للبنينعلميسجاد خليل طاهر محمد4577221511019080

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء624اعدادية الجمهورية للبنينعلميعبد المهيمن ناجي عكاب حسين4578221511002126

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء622ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميسجى سعود مفتاح كامل4579221512178018

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء621اعدادية النصر للبنينعلميحسن خالد رزاق لفته4580221511027037

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء618اعدادية النصر للبناتعلميريام رياض كريم كاصد4581221512167021

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء616اعدادية الفرات للبناتعلمينبأ جواد قاسم خضير4582221512101081

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء615اعدادية السوق للبناتعلميشهد صبار حمود علي4583221512100099

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية المصطفى للبناتعلميغدير عادل كريم مجيبل4584221512105080

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء607ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميهيه معدي جفات مهاوش4585221512128077

الطب/جامعة نينوى672ثانوية الرازي االهلية للبنينعلمياحمد حسين عبد الرضا هاشم4586221511093001

الطب/جامعة نينوى671ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء عبد االمير فرحان علي4587221512185043

الطب/جامعة نينوى671اعدادية بردى للبناتعلميزهراء جواد كاظم محي4588221512163038

الطب/جامعة الفلوجة677ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميمجتبى عالء مجيد فاره4589221511058013

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية698اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه سالم طراد ثامر4590221512170061
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الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميكفايه حسن عوده حمزه4591221512175067

التمريض/جامعة تلعفر556اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزينب ناجي علي كصير4592221512171056

التمريض/جامعة تلعفر555ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزينب ستار صبار هذال4593221512141061

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميحوراء صالح مهدي ثجيل4594221512112012

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلميابراهيم بدر محمد علوان4595221511024001

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الحدباء للبناتعلميفاطمه سليم شنيور باقر4596221512162114

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميطيبه عالء عبد الحسين مزبان4597221512143024

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميسيف الدين ناجي لفلوف عباس4598221511005039

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية كربالء  للبنينعلميهمام ثامر مدلول جعاز4599221511036264

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد عبد المحسن حسوني محمد4600221511031146

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الناصرية للبنينعلميجعفر شيار صافي هويدي4601221511001045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميايمن محمد فتحي رجب فرح4602221511035042

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607اعدادية كربالء  للبنينعلميحيدر حميد حنين دايخ4603221511036098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميحسين غني نجم جوده4604221511005026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلمياحمد فليح سرحان توماس4605221511005010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584اعدادية الشرقية للبنينعلميمهند رسول كامل صالح4606221511007167

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميرامي عادل حميد جسام4607221511005032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين داخل حسين علي4608221511001061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعباس جواد مظلوم جبر4609221511068042

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية494اعدادية الشموخ للبناتعلميعلياء محسن جاسم جبر4610221512134047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533ثانوية الهدى االهلية للبناتعلمياديان ناظر زغير خيون4611221512118003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532اعدادية الفردوس للبناتعلميخديجة ناظم عبد الكريم فهد4612221512102023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينبأ احمد جبار حسون4613221512153220

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميوسن فالح خزار مجبل4614221512155133

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعباس ناظم غافل عداي4615221511010081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566اعدادية الناصرية للبنينعلميعبد هللا عيدان غليون عايد4616221511001127

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية السالم للبنينعلميحيدر يوسف صالح فاخر4617221511013059

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587اعدادية كربالء  للبنينعلميرائد فرحان عطشان محسن4618221511036107

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعلي ناصر حسين محمد4619221511021152

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565اعدادية غرناطة للبنينعلمييوسف حرجان خلف محمد4620221511017129

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564اعدادية البطحاء للبنينعلميحسام جادر رواش منشد4621221511006014

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميكاظم بديوي عباس حنون4622221511306043

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545اعدادية االصالح للبنينعلميابراهيم صالح نعيمه صنيخ4623221511015001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية645االعدادية المركزية للبنينعلميحسين راشد حسين راشد4624221511003083
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية الدواية للبنينعلميحيدر عبد النبي ناصر حسين4625221511023051

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487ثانوية المروج للبناتعلميريام محمد جالب تايه4626221512137012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميايمان ذياب عداي عرنوص4627221512118011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الرفاعي للبناتعلميزينب عبود عالوي عباس4628221512168034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية النيل للبناتعلمينور محمد عطا هللا مسير4629221512169108

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية غرناطة للبنينعلميعلي محمد ندى عباس4630221511017081

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية السالم للبنينعلميغزوان عصام غازي علي4631221511013130

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية السالم للبنينعلميعلي حسن رحم زاير4632221511013105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الشباب للبنينعلميعباس خليف ركيك راهي4633221511033069

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية النرجس اللبناتعلمينور علي حسين علوان4634221512182029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعباس ثجيل طراد زغير4635221511028089

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية النور االهلية للبناتعلميفاطمة أحمد جبار ياسر4636221512181031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الفرات للبناتعلميريام خضر عطيه محمد4637221512101033

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي عيفان حامد ضيول4638221511035171

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميرسل سلمان رغيل جبر4639221512142021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعباس عبد الحسين شريف شندول4640221511021118

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية البطحاء للبنينعلميسعد عباس مشرف خليص4641221511006031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية المؤمنات للبناتعلميهدير سلمان غازي حسن4642221512138059

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحيدر جبار حسن سلمان4643221511028053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميآيات صبار مجهد شجر4644221512175004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية االبرار للبنينعلميعباس فاضل عباس سلمان4645221511091063

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية حيفا للبنينعلمينهى كاظم عبد هللا عيسى4646221512072013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الدواية للبنينعلميزين العابدين سعود عباس حريب4647221511023058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية الجهاد للبناتعلميفاطمة كاطع خوير ساجت4648221512121029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميضياء جميل جواد جار هللا4649221511079025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية النصر للبناتعلمينور الهدى محمد صالح هاشم4650221512167054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الدواية للبنينعلميمصطفى أحمد فؤاد عبيد4651221511023126

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الناصرية للبنينعلميعمار موسى محمد صالح4652221511001176

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية بردى للبناتعلمياكرام كامل عزيز مطير4653221512163004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء كريم راضي دخيل4654221512110018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية المصطفى للبناتعلمياطياف كامل ضيول جباره4655221512105009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية النيل للبناتعلميفاطمه عبد الرضا جوار ثجيل4656221512169092

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلمينور حيدر جاسم محمد4657221512141131

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميحسن صالح محسن بريع4658221511311015
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482ثانوية النرجس اللبناتعلميسجى سالم لزيم سموم4659221512182017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميانعام جالي اذبيب حرز4660221512175011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميساجد داخل عطيه عريان4661221511021099

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء شهيد عبد الحسين بدر4662221512172042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية النصر للبنينعلميمحسن كويت حسن حسين4663221511027146

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد علي حسين جاسم4664221511028160

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية قلعة سكر للبنينعلميوسام بدر ديكان جدوع4665221511030151

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعباس كامل ياسين عبد4666221511021123

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية النصر للبنينعلميامجد ناصر نعيمه عذيب4667221511027024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميمصطفى عبد الكاظم عزيز بويج4668221511202026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية كربالء  للبنينعلميمبين نعيم عمران جبر4669221511036214

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية السالم للبنينعلميعباس عماد حميد فرهود4670221511013085

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميكرار ابراهيم غالب سعدون4671221511307109

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوحيده عبد ناهي عبد4672221512153256

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478ثانوية الكسائي المختلطةعلمياحمد مالك كريم طعيمة4673221511244005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الجمهورية للبنينعلميعبد هللا علي مزهر هادي4674221511002125

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميفضاء فهران كطامي لفته4675221512175066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية المروج للبناتعلميأيام عديم حميد مهاوش4676221512137002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميهالة هاشم طاهر جاسم4677221512143039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب جميل راضي رسن4678221512105052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الرفاعي للبناتعلميامنه كريم وحيد عباس4679221512168005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية بردى للبناتعلميديار محمد شالكه اليذ4680221512163031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلمياالء رياض سالم جاسم4681221512155015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية البطحاء للبنينعلميحسن هادي يعقوب عبيد4682221511006017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحيدر بشير زعين منصور4683221511028052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميمحمد مراد زغير كطان4684221511307121

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية تونس للبناتعلميسحر طالب كويتي حاجم4685221512106042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473ثانوية المؤمنات للبناتعلميمريم رحيم فرج خلف4686221512138050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472ثانوية الوالية اللبناتعلميحنان حميد جاسم محمد4687221512190012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية النصر للبناتعلميهيفاء منصور جاسم جازع4688221512167065

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء كاظم حسين جاسم4689221512155042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية العكيكة للبنينعلميسيف قاسم عوض عبد4690221511041074

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية العكيكة للبنينعلميشكران ماجد قاسم عبد هللا4691221511041076

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية السالم للبنينعلميعلي جبار خضير مكطوف4692221511013102
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الفيحاء للبناتعلميسجى جميل حسن جناح4693221512109047

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميخالد جميل دشر خنياب4694221511068026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميهبه غالب سالم عبيد4695221512128074

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية زهرة النجاح للبناتعلميساره احمد كمال محمد4696221512195007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية كربالء  للبنينعلميجراح رحيم علي درجال4697221511036060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية النيل للبناتعلميتبارك كامل شالل شعالن4698221512169021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية الفاضالت للبناتعلميرؤى عبد الخضر عامر مهاوش4699221512165032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468اعدادية الفردوس للبناتعلميزمان علي منشد راضي4700221512102035

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد هالل اسيمر خنجر4701221511031020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية المؤمنات للبناتعلميداليا جالل محيسن منصور4702221512138021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية البصرتين  للبنينعلميحيدر كاظم جراد اسمير4703221511029056

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينعلميسيف عالوي زوري صالح4704221511317003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية السالم للبنينعلمياحمد خالد سعود يونس4705221511013004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر عطشان خضر عبد هللا4706221511002076

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميشيماء هشام تقي عاجل4707221512153156

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية النصر للبنينعلميناطق رسول حسن عبد4708221511027186

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية الفالح المختلطةعلميآمنه عواد كاظم جاسم4709221512204002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية بحر العلوم المختلطةعلميزهرة عبد العالي حميد فرحان4710221512249005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميرشا ستار شريف محمد4711221512178011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464ثانوية الوالية اللبناتعلميهدى كريم ياسر مسعد4712221512190048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية الفهود  للبنينعلميازهر رميض كحامي محمد4713221511046016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية الفيحاء للبناتعلميفاطمة نصار شدود خلف4714221512109065

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميسيف عطوان عبد الحسن عجمي4715221511021108

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي عبد عبد الحسن جابر4716221511036185

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية االبرار للبنينعلميابراهيم خليل فالح حسن4717221511091001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميساجد حامد شاكر جمعة4718221511093023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية النرجس اللبناتعلميسجى علي ناصر جاسم4719221512182018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية المؤمنات للبناتعلميزينب صبري طاهر كمر4720221512138062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين كامل حسين عواد4721221512164015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462ثانوية صفي الدين للبنينعلميمحمد شاكر جواد حسن4722221511061046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية السوق للبناتعلميهدير نعيم كريم مشعان4723221512100165

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية السالم للبنينعلمياحمد رحيم عويد جبير4724221511013006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية زنوبيا للبناتعلميوالء ياسر حسين يسر4725221512108039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية هاجر للبناتعلميزينب صالح حسين عبد هللا4726221512120035
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية االخاء للبنينعلميحيدر حسين علي ثجيل4727221511037038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460ثانوية الحوراء االهلية اللبناتعلميكواكب كاظم محمد مرواح4728221512186015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية الكسائي المختلطةعلميحسن مشاري عواد علك4729221511244008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميطيبه محمود راشد صالح4730221512153168

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية الفاضالت للبناتعلميساره حميد عبد هللا طعمه4731221512165058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية االبرار للبنينعلميمحمد جاسب زيدان ناصر4732221511091091

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459االعدادية المركزية للبنينعلمياكرم علي كريم عبيد4733221511003047

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الشباب للبنينعلميصادق فرج حسن عذاب4734221511033060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الفيحاء للبناتعلميزهراء حسين ناصر محسن4735221512109034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمياياد محمد جواد زياره4736221511053020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية الفهود  للبنينعلميمرتضى رزاق خنيطل ثجيل4737221511046111

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية عشتار للبناتعلميأصالة غيثان جايد نزال4738221512158005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456ثانوية االبتهال للبناتعلمياسراء ساجد ثجيل سلطان4739221512166004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلمياحسان علي خلف عزر4740221511311006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميليث شنشل كزار حسن4741221511311062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية الجهاد للبناتعلميعذراء جبار عطية خضير4742221512121025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية سكينة للبناتعلميضحى عبد عذيب محسن4743221512116034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية الفرات للبناتعلميوفاء عقيل فاضل حسن4744221512101098

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية المؤمنات للبناتعلميفاطمه حميد ياسر محسن4745221512138046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية كربالء  للبنينعلميسامح محمد عوده خضير4746221511036111

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوية التحرير اللبناتعلمينور جواد كاظم كنيدح4747221512183053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب طعمة شياع محيسن4748221512109040

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية الشيماء للبناتعلميهدى مدلول حسين جساب4749221512110037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميبوسي جابر عبد عبد علي4750221512153037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميتقى عبد الحسن محيسن لهمود4751221512141035

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية الدواية للبنينعلميأحمد كاظم باهض ساير4752221511023010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية التاميم المسائية للبنينعلمياحمد اركان كاظم توبه4753221511310001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميزين العابدين علي حيدر مهوس4754221511035098

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية ام البنين للبناتعلميحوراء خضر موحان سعدون4755221512152016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه قاسم حسين علي4756221512102062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية سكينة للبناتعلميانوار باقر ناشي مبارك4757221512116009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية الحوراء االهلية اللبناتعلميمريم زهير كريم مجيد4758221512186017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية المؤمنات للبناتعلميزهراء محمد باني رهيف4759221512138029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية الدواية للبنينعلميفارس خالد كامل سعيد4760221511023098
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية بردى للبناتعلميرواء شاكر عنون رداد4761221512163035

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الوفاء للبناتعلميبتول وهيب حمد فضاله4762221512172015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء مكي محمد عايد4763221512158047

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية الكرمة  للبنينعلميصالح حسن عبد هللا سبتي4764221511039066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميايناس حبيب مظلوم رويعي4765221512173006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميزهراء عقيل طالب جاسم4766221512142023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية النصر للبنينعلميايفان حسن مزعل شغناب4767221511027027

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر فاضل محمد عواد4768221511003120

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية السوق للبناتعلميوفيه عبد المهدي صالح محمد4769221512100169

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية الجهاد للبناتعلميرسل عباس عبد الحسين سعدون4770221512121013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميحسين ستار سرحان خضير4771221511306016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمحمد حسين خضير جبار4772221511020137

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميطيبه عبد الهادي عبد الكريم حاشوش4773221512153167

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الفرات للبناتعلمينبأ سمير كاظم شهاب4774221512101082

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمنتظر عبد حسن زاجي4775221511021201

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الشطرة للبناتعلميصابرين فاضل عباس خضر4776221512161064

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الزهراء للبناتعلمينسرين عبد هللا جابر خليوي4777221512164080

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية بابل المختلطةعلميمنتظر عبد علي ابراهيم سمير4778221511207026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية التحرير اللبناتعلميدعاء مصطفى عاشور حسين4779221512183015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الفيحاء للبناتعلميخلود مغامس عاجل جعجاع4780221512109020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الفضائل للبناتعلميثريا محسن ضمد صيهود4781221512104008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميكرار سليم دهام حسين4782221511311059

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الجهاد للبناتعلميزهراء حسين علي عزيز4783221512121015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية التحرير اللبناتعلمينبأ حسن حمادي حسين4784221512183048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية السالم للبنينعلميمحمد سلمان صبر فليح4785221511013157

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الخوارزمي للبنينعلميعالء لفته سمير حسين4786221511009051

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوفاء مرتضى جواد عبد الواحد4787221512153262

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الفرات للبناتعلميزهراء محمد علي حميدي4788221512101045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الفرات للبناتعلميسكينه هادي حيدر جبر4789221512101060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية البصرتين  للبنينعلميعلي خضير رهيف كريم4790221511029097

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية الهدى للبناتعلميريام جواد جخر عبيد4791221512146023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية الناصرية للبنينعلميجواد علي جواد جعاز4792221511001048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميزينب عبد الكاظم عبد الحسن كاظم4793221512140017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية بابل المختلطةعلميمريم علي ناصر حاجم4794221512207009
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية الميثاق للبنينعلميساره علي حسين جبير4795221512064007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمينور عبد االمير مانع راهي4796221512125105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الكرامة للبناتعلميهديل عمار عبد الرزاق غالي4797221512151074

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية النصر للبنينعلميحيدر سلمان عطشان فياض4798221511027064

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الزهراء للبناتعلميحنان جاسم محمد رمثان4799221512164022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية الفاطميات للبناتعلمينور عاشور عبيد جبر4800221512126052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الدواية للبنينعلميكرار كريم حسين عداد4801221511023106

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية كربالء  للبنينعلميسجاد حسن عطشان مجيد4802221511036114

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية الشمس األهلية للبنينعلميحمزه اسامه عدنان حميد4803221511074007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميسحر حيدر عبد الحسين عبد4804221512153145

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الكندي للبنينعلميصفاء عدنان غالي عباس4805221511011067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الفرات للبناتعلميزمن محمد اوطيوط عويد4806221512101036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمراد كاظم محمد حسان4807221511077048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الكندي للبنينعلميعلي جوده ثجيل شده4808221511011079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الدواية للبنينعلميحسن كريم فضالة عفريت4809221511023029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية االخاء للبنينعلميمؤيد رشيد هادي مناحي4810221511037097

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية حيفا للبنينعلميحسن ثابت شمخي جابر4811221511072003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الكرامة للبناتعلميسجى صبار عباس شليبي4812221512151039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميعبير شاكر راضي محسن4813221512155092

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية النصر للبنينعلميعالء عبد الحسين عذافه ادريعم4814221511027104

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية صدى النجاح االهلية المسائية للبناتعلميحوراء عبد هللا نذير سلطان4815221512322003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية المثنى للبنينعلميسالم حسين المي حمود4816221511032035

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية السوق للبناتعلميسحر احمد خردال جواد4817221512100088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية الوحدة للبناتعلميحنين حميد رهيف صوين4818221512150018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية عشتار للبناتعلميوسن كاظم عطية ثامر4819221512158102

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء كاظم محمد مناحي4820221512153106

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي عادل مجيد محسن4821221511041109

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي كاظم حبيب شمخي4822221511036190

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية المؤمنات للبناتعلميزهراء سمير عكار عباس4823221512138027

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية الجهاد للبناتعلمينورة قاسم كامل جاسم4824221512121045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية علي المرتضى للبنينعلميالحسين رائد عاجل كريم4825221511038007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميعادل عبد الرحمن جبار وسمي4826221511069022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الكرامة للبناتعلميانوار جمعه رشيد محي4827221512151014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد جواد عبد علي بشير4828221511010130
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية المؤمنات للبناتعلميريام علي حسين عربيد4829221512138023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية هاجر للبناتعلميزهور مازن ناصر بدر4830221512120032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الكرمة  للبنينعلميبارق صكبان عودة جالب4831221511039019

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علمياالء علي حويل غياض4832221512188006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية النهضة للبناتعلميهجران ماجد لهيمد كندوح4833221512147026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية النصر للبنينعلميعلي ياسين جبار دنان4834221511027123

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الجزائر للبنينعلمياحمد كاظم طايع مكلف4835221511042007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية القيثارة للبنينعلميعباس كاطع بريه جبر4836221511051044

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية التاميم المسائية للبنينعلمياحمد قيس حسن محمد4837221511310005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية المرتضى  للبنينعلميحيدر عبد الكريم حمود علي4838221511019066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية تونس للبناتعلميفاطمه عبيد ذياب فضيل4839221512106053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية البصرتين  للبنينعلميحسام ظاهر صابر شريف4840221511029029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الكندي للبنينعلميزين العابدين علي عبد العالي حسين4841221511011056

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الشموخ للبناتعلميصابرين سالم دايخ الفي4842221512134044

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي حسين هادي كشيش4843221511028112

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية عشتار للبناتعلميرحاب حيال مجلي حاجم4844221512158032

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية السالم للبنينعلميخالد محمد عبد محمد4845221511013061

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحيدر عبد االمير رسن خفي4846221511028058

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الرفاعي  للبنينعلمياياد رحيم ظاهر زناد4847221511028021

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الوحدة للبناتعلميعذراء نجم عبد حاجم4848221512150056

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر سلمان مطر جبر4849221511003109

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميعلي حبيب حنون مهوس4850221511063031

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحميد حمد ثامر مطر4851221511028051

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية عشتار للبناتعلميهاجر سالم عبد الحسن كحامي4852221512158094

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية النصر للبنينعلميذو الفقار جبار كشاش محمد4853221511027066

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية النصر للبنينعلميجابر رحيم جابر سحيب4854221511027029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الشباب للبنينعلميعلي حامد ناصر فالح4855221511033077

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية التحرير اللبناتعلميزهراء حسن علي خزعل4856221512183021

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلمينورس طاهر لفته جويد4857221512139105

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الشموخ للبناتعلميشيماء ناجي مطر منشد4858221512134043

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية النور للبناتعلميلبنى زيد خلف نجم4859221512156107

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية االطهار للبنينعلميعباس ثامر عمعموم صفوك4860221511034059

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية ابي تراب للبنينعلميسيف منخي كويش مبارك4861221511081044

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الرفاعي للبناتعلميرسل خالد خلف دوحان4862221512168020
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الشرقية للبنينعلميجعفر صادق نعيم جاسم4863221511007032

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الغراف للبنينعلميمصطفى محمد شمخي جبر4864221511022229

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية القيثارة للبنينعلميمصطفى فليح حسن مطر4865221511051087

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميضيف هللا تركي رهيف عليوي4866221511068041

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميحوراء احمد سلمان عسكر4867221512153052

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعبد الكاظم محمد كاظم محيسن4868221511030085

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميمحمد ماجد طليفح زغير4869221511301028

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية تونس للبناتعلميدالل جبار نعمه فرحان4870221512106032

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية ام البنين للبناتعلميهناء عباس هاشم محمد4871221512152078

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميسبأ علي محمد عبد الرحمن4872221512155077

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية العكيكة للبنينعلميابو الفضل باسم مجبل ياسين4873221511041003

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية539اعدادية كربالء  للبنينعلميجالل مشتاق شاكر عبود4874221511036062

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية النور للبناتعلميغفران علي عابر تقي4875221512156097

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميحسين حيدر كاطع حنون4876221511069011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية غرناطة للبنينعلميجالل عجرش شبوط بشير4877221511017028

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522االعدادية المركزية للبنينعلميجسام محمد هاشم رؤوف4878221511003060

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية البدر المختلطةعلمييقظان ناصر مجيد عالوي4879221511216027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينور عباس عبود جفيت4880221512153230

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميريام هيثم شمخي حسين4881221512199015

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية البطحاء للبنينعلميعلي عبد شخير كشيش4882221511006044

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520ثانوية الفجر للبناتعلميأريج ناصر عبد الحسين بدر4883221512132001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية الكرمة  للبنينعلميمنتظر عبد االمير عبود عنيد4884221511039125

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية التضامن للبنينعلميأركان سمير بجاي راضي4885221511016010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية التضامن للبنينعلميأسعد قاسم محمد مهاوي4886221511016011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميسجى ساجد كريم طلب4887221512153138

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية اليرموك للبنينعلميمرتضى غالب شريف حمزه4888221511004093

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية الخوارزمي للبنينعلميحسين هادي دخيل جبر4889221511009020

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتعلميسماح كاظم كريم هذال4890221512200013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية هاجر للبناتعلميفاطمه فاضل عوده صخي4891221512120055

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعباس طالل شيبة الحمد ياسر4892221511053053

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية الدواية للبنينعلميوليد خالد حنون ياسر4893221511023139

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية النصر للبنينعلميعلي حسين عبد جابد4894221511027111

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية الشموخ للبناتعلمينور قاسم عبد سلمان4895221512134066

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516ثانوية ابي تراب للبنينعلميحيدر حسين كاظم جايد4896221511081034
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي محمد عبد علي عبد اليمه4897221511028128

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلمياثير خالد حسين هداد4898221511021005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية الجمهورية للبنينعلميليث صالح هاشم مدلول4899221511002183

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515ثانوية العرفان المختلطةعلميرقية عزيز غانم فرحان4900221512201006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية رملة للبناتعلميضحى علي خضير سهيل4901221512115043

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية النجاح للبنينعلميبهاء ناظم شاكر محمد4902221511067015

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميعلي احمد جوده مرواح4903221511202016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية المرتضى  للبنينعلميراجي أيمن راجي سرحان4904221511019074

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية القيثارة للبنينعلميمنتظر فراس طاهر عجيل4905221511051090

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية الجمهورية للبنينعلميجعفر رشيد كيطان محمد4906221511002036

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية قلعة سكر للبناتعلمياسراء قاسم عبد محسن4907221512171007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية قلعة سكر للبناتعلمياسيل عدنان عبد االمير دهام4908221512171010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية قلعة سكر للبناتعلميفاطمه مهر سماح فارس4909221512171090

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514ثانوية ابن الهيثم المختلطةعلميعباس علي جنام احمد4910221511209010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية الهدى للبناتعلمينداء غالب شنته شايع4911221512146063

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميمروان عطيه مطشر كاطع4912221511202025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513اعدادية النصر للبنينعلميصفاء محمد سوادي ظاهر4913221511027090

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513اعدادية كربالء  للبنينعلميمجتبى جواد كاظم خضير4914221511036215

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميكوثر ثامر طعمة جكينم4915221512129039

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513اعدادية الشطرة للبناتعلميانس رزاق عباس سمير4916221512161010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية الوالية اللبناتعلمينرجس باسم خلف جايد4917221512190042

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية الشطرة للبنينعلميعلي رزاق نعيم شاتول4918221511018102

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية غرناطة للبنينعلميعالء ستار عبد الحسين عداي4919221511017075

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية الشرقية للبنينعلميحسين جواد كاظم داغر4920221511007046

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية قلعة سكر للبنينعلميجعفر حسن شهاب سلمان4921221511030037

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد مهدي طاهر حامي4922221511031018

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلمياحمد سرحان عجيل شخيتر4923221511300005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية قلعة سكر للبناتعلميحنين عثمان كاظم هاشم4924221512171027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية النصر للبنينعلميمصطفى سلمان جاسم محمد4925221511027174

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية الخوارزمي للبنينعلميسيف سامي كاظم سماوي4926221511009035

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب سامي خميس عباس4927221512105055

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية وليد الكعبة للبنينعلمياسعد ابراهيم عودة يعكوب4928221511082011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية ابي تراب للبنينعلمياحمد خالد لعيبي لفته4929221511081002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية الشطرة للبناتعلمياالء اسعد حسن جعاز4930221512161008
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميزينب قيس موازي مزبان4931221512143017

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلمياسعد حسن هاشم عوده4932221511020014

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية السالم للبنينعلميمحمد تركي شافي زغير4933221511013150

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمهند حكمت حريفش محمد4934221511035259

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية الشطرة للبنينعلميمحمود اعيان كاصد جبر4935221511018133

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه جوده جابر حسين4936221512164060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية العلوم االهلية للبناتعلميزينب عبد الغني عبد الجليل عباس4937221512119009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية النور للبناتعلمياالء كاظم راشد حسين4938221512156013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية النصر للبنينعلميعالء عبد الخالق داخل عبد العزيز4939221511027105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية قلعة سكر للبنينعلميضرغام نصير نصيف جاسم4940221511030076

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميمرتضى جبار خضير حوذان4941221511301029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية االطهار للبنينعلميعادل حسن فزيع شخناب4942221511034058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياكرم سليم علكم عجيل4943221511010014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الجزائر للبنينعلميادم ناظم عبد العباس خلف4944221511042008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد محمد حنون كريم4945221511001026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميحسين قاسم يوسف صالح4946221511014013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الفرات للبناتعلميعذراء قاسم محمد مهلهل4947221512101070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الحكيم للبنينعلميمشتاق عدي موسى عمران4948221511026074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمة حسين علي جايد4949221512107047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية زنوبيا للبناتعلميدنيا شاكر حمود شتيم4950221512108008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين محمد رزاق عبد الرضا4951221511001073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية مهد االنبياء للبنينعلمياركان محمد ناصر غافل4952221511068007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية الوحدة للبناتعلميزهراء يونس شالكه مزعل4953221512150041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الصادقون للبنينعلميسجاد حسن محمد مونس4954221511059014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميحسين علي محمد عبيد4955221511040013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحاتم كريم برغوث هوني4956221511030040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيهديل علي عزيز حنون4957221522321047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية الرفاعي للبناتادبينور محمد محمد احمد4958221522168056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى محمد جاسم محمد4959221521047171

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية الصادق للبنينادبيعلي خالد حريجه حسين4960221521070052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية االيمان المختلطةادبيغفران سمير عبد علي مشرف4961221522214008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانويه اريدو للبناتادبيسرور عبد الكريم محمد ساجت4962221522145027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية الفرات للبناتادبيرغد صالح زناد خزال4963221522101013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية المختار للبنينادبيوسام عقيل عبد العباس حسين4964221521047184
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية النور للبناتادبيهدى شياع كاظم حسن4965221522156088

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيسجى هاشم صبري عبد4966221522200008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365ثانوية الغدير للبنينادبيحسن حليم جعيول عذافة4967221521050011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيساره محمود جليل ابراهيم4968221522144006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيروان شاكر نعمان عكار4969221522174003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك فاضل جري شميل4970221522152014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الكرامة للبناتعلميعال رشاد حميد مجيد4971221512151049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية عشتار للبناتعلميخلود ذياب رخيص حيوان4972221512158029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزينب علي ناصر نشمي4973221512153120

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الفجر  للبنينعلمياركان هالل موسى برغش4974221511031021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الشيماء للبناتعلميدعاء عبد الجليل داخل شاهر4975221512110008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية العرفان المختلطةعلميمحمد عبد العالي حسن شحل4976221511201032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية النور االهلية  للبنينعلميعبد هللا صالح مهدي عبد هللا4977221511089024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية كربالء  للبنينعلميمرتضى صادق خلف فهد4978221511036236

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الخنساء للبناتعلميامال علي جاسم عوده4979221512103022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء عباس محمد جابر4980221512102019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد حازم محمد محسن4981221511002012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية النصر للبنينعلميعلي عبد الحسين عطشان فياض4982221511027116

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الخنساء للبناتعلمياالء حازم ذهب شري4983221512103018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الكرامة للبناتعلميفاطمه أحمد صبر دحام4984221512151051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الفضائل للبناتعلمينضال كريم شناوه جابر4985221512104040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الفيحاء للبناتعلمياالء محمد جاسم جبر4986221512109007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الشموخ للبناتعلميفاطمه حمدان فرحان عبد النبي4987221512134050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية المعارج األهلية للبناتعلمياصيل منصور رحيمه يعكوب4988221512175008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الدواية للبنينعلميحسين فاضل زرزور مسعد4989221511023043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الشباب للبنينعلميسيف علي تويه عكموش4990221511033059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية النور للبناتعلميساره حسين شمخي شذر4991221512156070

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية الشموخ للبناتعلميشهد عبد الرحمن محيبس جاسم4992221512134042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمد عيدان طعمه غضيب4993221511030134

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية ابي تراب للبنينعلمياحمد ستار عطية لفته4994221511081004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيياسين حيدر غالب جادر4995221521306134

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356ثانوية النور للبناتادبيفاطمه علي مونس هادود4996221522156068

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميفرح عزيز مالح عواد4997221512153192

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509ثانوية الميثاق للبنينعلميناظم بغيد عبد الحسين جامل4998221511064028

236 من 147صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية ام البنين للبناتعلميحنين علي محسن ظاهر4999221512152014

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية السوق للبناتعلمييقين هاشم هادي محمد5000221512100171

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية غرناطة للبنينعلميعقيل عبد الواحد منشد عكال5001221511017073

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية العكيكة للبنينعلميسجاد خالد محمد خضر5002221511041067

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر سليم عبد الحسين مران5003221511010043

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الفاطميات للبناتعلمينرجس حسين عجه عوده5004221512126050

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الشيباني األهلية للبناتعلميرجاء فالح حسن ناهي5005221512144004

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية الوالية اللبناتعلميدعاء حاتم مطشر مزعل5006221512190017

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية النجاح للبنينعلميعلي جواد حنون كاظم5007221511067060

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية السوق للبناتعلميشذى شاكر كريم عبيد5008221512100096

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعبد الفتاح محمد مراد عناد5009221511035141

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الحدباء للبناتعلمينرجس محيبس حويل هادي5010221512162134

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية زنوبيا للبناتعلمياسراء وجدي مهلهل مسعد5011221512108003

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميطيبه سامر نعيم حنظل5012221512125078

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميعمار ياسر سرحان شراد5013221511301018

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية الفرات للبناتعلميابرار عزيز علي حسين5014221512101011

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعبد العزيز توفيق عبد العزيز سليمان5015221511035140

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية بردى للبناتعلميوجدان حضيف علي ثجيل5016221512163109

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية العكيكة للبنينعلميمصطفى ستار طعمه جاسم5017221511041163

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الجهاد للبنينعلميعلي رحيم صكبان طعان5018221511078032

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية الفالح المختلطةعلميمحمد رزاق مكطوف وادي5019221511204029

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميعباس فاضل عطية عبيد5020221511082043

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميحيدر عبد الحسن علي عطية5021221511306023

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الشطرة للبناتعلميرجاء جابر جحيل فزع5022221512161038

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهدير مجيد رزيج سالم5023221512175101

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية صفي الدين للبنينعلميامجد خضير ناصر محيسن5024221511061009

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الرفاعي  للبنينعلمياحمد عدنان زغير عبد5025221511028009

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414االعدادية المركزية للبنينعلميعلي اكبر حسين علي بندر5026221511003190

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه سرحان ياسين ضيدان5027221512164062

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الفضائل للبناتعلميزمن عنيطل عوج كنيص5028221512104017

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينعلميزين العابدين علي جمعه يوسف5029221511075008

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية المثنى للبنينعلميمرتضى عباس رزاق يوسف5030221511032079

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميكاظم حسن عطيه عبد الرحيم5031221511014044

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية شبعاد للبناتعلمينبأ عبد الجليل عبد العزيز عبد الواحد5032221512194033
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميسالي احمد عبد العباس حنون5033221512136026

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميجميله هادي عبد هللا ياسر5034221512155028

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميبالل بشارة غضبان حبيب5035221511063003

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الجزائر للبنينعلميعلي ستار اليج جعيول5036221511042029

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميحسن عزيز حسن هليل5037221511082018

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية النور للبناتعلميافراح سعد عبادي عطيه5038221512156010

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء ثجيل راشد غافل5039221512164042

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الوالية اللبناتعلمينور الهدى هاتف كاظم ياسر5040221512190043

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الكندي للبنينعلميعلي محسن جبار محسن5041221511011090

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميتحسين علي وثيج عجيل5042221511040008

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية النور االهلية  للبنينعلميعباس زعيم اسحاق علي5043221511089023

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميدنيا دخيل منهل علي5044221512155046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية غزة للبناتعلمينوره بشار ورور جالب5045221512170073

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميفيحاء لفته طاهر منهي5046221512141112

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الحدباء للبناتعلميرسل علي ياسر سلطان5047221512162054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميغاده حسين خير هللا جبر5048221512141104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية رملة للبناتعلميوالء رزاق ديان عبيد5049221512115075

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية671ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميأيمان محمد حسن عبد هللا5050221512125013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية رملة للبناتعلميمريم كاطع محسن صايل5051221512115057

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية الحدباء للبناتعلميغفران محمد خضير عبد الحسين5052221512162111

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية الفهود  للبنينعلميامين فالح قاسم جاسم5053221511046021

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية االصالح للبنينعلميمحمد خالد عبد العالي شبيب5054221511015109

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية النيل للبناتعلميسينار باسم نوري جاسم5055221512169079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر حافظ زبيل عداي5056221511003105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية674ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزينه حميد صالح ناصر5057221512125061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية الفردوس للبناتعلميانوار محمد ديوان حسن5058221512102009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650اعدادية رملة للبناتعلميزينب جابر شاكر عطيه5059221512115035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650ثانوية المسار المختلطةعلميمروه جاسم محمد حسن5060221512203008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649اعدادية تونس للبناتعلميعبير فليح داود حسين5061221512106046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية الفردوس للبناتعلميرسل علي سبتي مشلول5062221512102027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647الخارجياتعلميغاده جمال طعمه فرحان5063221512401009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الغراف للبنينعلميسعد ناصر سلهو راضي5064221511022092

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الخوارزمي للبنينعلمياحمد خالد جاسم محمد5065221511009002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644ثانوية التضامن للبنينعلميأحمد ناجي فارس سلطان5066221511016009
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643ثانوية المعارج األهلية للبناتعلمينور صباح كاظم سلطان5067221512175083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية الجمهورية للبنينعلميذو الفقار فالح حسن علي5068221511002079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميآيات محمد نعيم محسن5069221512141009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634ثانوية التحرير اللبناتعلميآيات رياض كاظم رزوقي5070221512183001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633ثانوية االبتهال للبناتعلميمريم محسن عبد الرضا اعوج5071221512166032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الوركاء للبناتعلميزينب صباح عبد هللا مشخول5072221512157037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية السوق للبناتعلميأمنه ناصر حبيب ناصر5073221512100008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية النيل للبناتعلميوسن سعيد محمد جدوع5074221512169114

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية النيل للبناتعلميخنساء سعيد محمد جدوع5075221512169029

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616اعدادية الكرمة  للبنينعلميسجاد كاظم جويد هجول5076221511039058

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الكرمة  للبنينعلميوسام عبد الكريم شاكر ضيدان5077221511039133

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الطموح المختلطةعلميطالب كاظم فانوس فليح5078221511236036

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الغراف للبنينعلميعلي عباس فياض دبخي5079221511022159

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميسامي جخيم جاسم حسين5080221511063021

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد يوسف عبد االمير عباس5081221511036232

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن ثجيل عبد الرزاق مطشر5082221511010023

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية غرناطة للبنينعلمياكرم فيصل عامر زغير5083221511017016

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية االبرار للبنينعلمياحمد جاسب مسعد جساس5084221511091004

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميمحمد جبار منخي جبر5085221511076022

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميعلي شنيدخ جدوع صالح5086221511077031

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميحسين عباس فيصل حسين5087221511093013

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الشطرة للبنينعلمياحمد غانم تركي محمد5088221511018016

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الغراف للبنينعلميحميد صباح مجيد حسين5089221511022064

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحسن عمار نعيمه جودة5090221511021050

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية الوفاء للبناتعلميحوراء نور الدين ابراهيم ناصر5091221512172023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569اعدادية النصر للبناتعلميزينب عباس علي كريم5092221512167028

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية العكيكة للبنينعلميحيدر عدنان حسين ناصر5093221511041048

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعبد الرحمن سعود عبد الرحمن سعود5094221511035137

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلميحيدر كاظم ارحيم جبار5095221511212006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية االبرار للبنينعلميمصطفى شاكر عابر عطيه5096221511091113

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الكندي للبنينعلميشاكر عادل شاكر عبد هللا5097221511011064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572ثانوية النور للبناتعلميسماح محمد نشينش نعيمه5098221512156079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564اعدادية الكرامة للبناتعلميهبه كريم جاسم محمد5099221512151067

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميسجى امجد شالكه كاظم5100221512112024
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية رملة للبناتعلمياديان سالم علي صادق5101221512115005

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية الفرات للبناتعلميحوراء جواد كاظم يونس5102221512101022

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية الرفاعي للبناتعلميضحى رائد جواد كاظم5103221512168045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية النيل للبناتعلميسرى عدنان طراد خلف5104221512169075

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561ثانوية الهدى للبناتعلمياسراء عبد الحكيم كنو كاطع5105221512146001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية الرفاعي للبناتعلميشهد ظافر كامل كاظم5106221512168042

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية  الناصرية للبناتعلميدموع سجل فرحان نصار5107221512149019

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية السوق للبناتعلميايمان حسين خضير موسى5108221512100020

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلميشكران سلمان جاسم محمد5109221512212003

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميهبه سامي جاسم مجيد5110221512113058

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية النصر للبناتعلميسرى عبد الهادي دخيل هادي5111221512167037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميهدى عمار عطا نعيم5112221512141142

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559ثانوية النهضة للبناتعلميرواء خليل نعيم مظلوم5113221512147010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الفاضالت للبناتعلميفاطمه فليح حسن شناوه5114221512165083

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الفاضالت للبناتعلميعذراء كريم رهيف معدي5115221512165075

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميجنان سوادي حنين جعيفر5116221512129009

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الكرامة للبناتعلميتقى علي سالم راشد5117221512151018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميهدى صالح علي بلبول5118221512153246

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية الحدباء للبناتعلميحوراء علي نعيثل جابر5119221512162037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية الوركاء للبناتعلميزينب طعين رسن مصارع5120221512157038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية السالم للبنينعلميحيدر جمعه فاضل فاخر5121221511013051

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي حسين كريم هاشم5122221511036170

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597اعدادية غرناطة للبنينعلمياحمد غني ندى عباس5123221511017009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية كربالء  للبنينعلميعباس مزهر عباس ياسر5124221511036152

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية كربالء  للبنينعلميانور مراد راضي بداي5125221511036046

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمريم سالم علي محمد5126221512153206

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب خضير راهي ناهظ5127221512102041

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588االعدادية المركزية للبنينعلمييوسف خضر يوسف ابو رهين5128221511003355

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية المحمدية المختلطةعلميعلي جاسب عويد صخي5129221511233014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية غرناطة للبنينعلمياحمد حبيب خماط حاجم5130221511017004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلميسجاد طالب حسن هاشم5131221511024010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلميماهر جبار زغير منخي5132221511300034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الحكيم للبنينعلمياصيل لؤي موسى عمران5133221511026008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين ثجيل خلف شبوط5134221511001060
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الجزائر للبنينعلميمختار نوري صدام علي5135221511042047

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية السوق للبناتعلميهبه علي ناصر حسين5136221512100158

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد زياد طارق عبد الرسول5137221511031142

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582ثانوية التضامن للبنينعلميباسم حميد كاظم محيسن5138221511016014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد ستار جبار سعدون5139221511049027

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية الدواية للبنينعلميعلي محمد غياض عبد هللا5140221511023092

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية السالم للبنينعلميمنتظر رياض غالب مخور5141221511013172

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية غرناطة للبنينعلمياحمد ثامر مخور طاهر5142221511017003

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميمنار محسن زيدان عطية5143221512113049

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية النجاح للبنينعلميعباس شاكر سعود حاجم5144221511067046

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623ثانوية الفرزدق المختلطةعلميمسلم خضير نايف كريم5145221511219023

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية بردى للبناتعلميسرى حسين عالوي طاهر5146221512163058

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الجمهورية للبنينعلميذو الفقار عباس صالح منصور5147221511002078

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612للبنات (ع)ثانوية الصديقة علمينور عبد الهادي كمال عباس5148221512112038

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية609ثانوية النور للبناتعلميطيبه عماد غالب ديكان5149221512156091

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الجمهورية للبنينعلميعباس كامل حسن صكبان5150221511002114

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية المرتضى  للبنينعلميجسام حسن زغير كطان5151221511019029

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد صابر بلبل فياض5152221511003142

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد كريم عبد حليحل5153221511036229

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزينب حسان فليح هدروس5154221512141060

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية الوفاء للبناتعلميصفا حميد طعيمه حمادي5155221512172065

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية الحمار للبنينعلميبالل ناصر منسي طهيمز5156221511044004

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية البصرتين  للبنينعلميسجاد علي حسن والي5157221511029071

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600اعدادية الجمهورية للبنينعلميسالم عبد الحسن عبود جفيت5158221511002096

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية الفاضالت للبناتعلميروان علي حمد علي5159221512165041

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية الغراف للبنينعلميوالي مجيد كاظم حسين5160221511022249

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية الغراف للبنينعلميمصطفى حميد دايخ زياد5161221511022226

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميمنى حسين جواد كاظم5162221512185093

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية الناصرية للبنينعلميهادي حسن كاطع شايش5163221511001256

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528اعدادية النصر للبناتعلميزينه سالم موسى مجدي5164221512167032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية514اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد عبد الحسن عبد الرضا محمد5165221511035019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميكرار سالم مزبان عبد هللا5166221511069037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي راضي بريه ثجيل5167221511051054

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486ثانوية الطيبات اللبناتعلمينوره محسن دخيل حنين5168221512189038

236 من 152صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسيف الدين جواد كاظم سعد5169221511035116

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية العالمة االميني للبنينعلميجالل كاطع محسن صايل5170221511054009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الحدباء للبناتعلميضحى سعد صالح مهدي5171221512162105

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الشرقية للبنينعلميكرار ياسر حاتم حنش5172221511007136

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميضياء الدين علي سلمان مسير5173221511082039

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلمياحمد حسين والي نجم5174221511053004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية السالم للبنينعلميعلي باسم غازي كريم5175221511013099

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحيدر ناصر عويد حسون5176221511021088

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الناصرية للبنينعلميمصطفى شاكر حسين عطية5177221511001233

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الغراف للبنينعلميصخي كريم منشد ثجيل5178221511022103

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الغراف للبنينعلميعلي حسين زعالن عبود5179221511022150

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الخنساء للبناتعلميعذراء عقيل طارش جبر5180221512103132

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميمحمد جواد كاظم طليع5181221511311066

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الخنساء للبناتعلميدعاء ابراهيم هاشم غياض5182221512103048

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية البطحاء للبنينعلميعلي رزاق شمخي خطار5183221511006041

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية غرناطة للبنينعلمياكرم عبد االمير مفتن منصور5184221511017015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمد عبد الكاظم عبد هللا صيوان5185221511001209

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر عبد الرزاق عبد صالح5186221511035086

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية كربالء  للبنينعلميحسن جمال سالم حسن5187221511036068

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الغراف للبنينعلميابو طالب موسى محمد محيبس5188221511022001

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية الغدير للبنينعلميصادق جعفر خضير ماجد5189221511050018

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميمحمد حسين هاشم جاسم5190221511058014

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية السالم للبنينعلمينزار عبد االمير محسن خيون5191221511013180

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية الشموخ للبناتعلميميس راضي نعيمه عذيب5192221512134060

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية النيل للبناتعلميكفاية ريسان فزع دهله5193221512169095

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية الشمس األهلية للبنينعلميعمار فؤاد حمود خضير5194221511074017

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية النيل للبناتعلميزينب ريسان فزع دهله5195221512169066

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية السوق للبناتعلميتقى رياض محيي عبيد5196221512100025

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية العكيكة للبنينعلميكاظم جميل عبد الرضا حسين5197221511041126

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمهند كامل ناصر عبد الحسين5198221511035261

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه جليل مطر حسن5199221512103140

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلميسجاد رياض شنو عبد الحسين5200221511024009

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الجمهورية للبنينعلميرعد عدنان مجيد كريم5201221511002083

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الفرات للبناتعلميزهراء حيدر عبد الزهره ثجيل5202221512101037
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد الرضا شبيب عالوي5203221511002146

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميكاظم امين خلف جابر5204221511035188

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الخنساء للبناتعلميشهد حيدر جميل طالب5205221512103123

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميحسن حيدر عبد علي سلمان5206221511310020

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435االعدادية المركزية للبنينعلميزيد عادل عبد الواحد عبد الحسين5207221511003130

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الجهاد للبنينعلميعلي خلف جوده فلفل5208221511078031

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية هاجر للبناتعلمينور صبيح كاظم محي5209221512120072

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمينور محمد حسن عيسى5210221512135050

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الشرقية للبنينعلميحسام حسن سمير محيميد5211221511007034

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية النصر للبنينعلمياحمد غازي جاسم شوجه5212221511027012

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الناصرية للبنينعلميابراهيم زيد ابراهيم جواد5213221511001001

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميرنا رزاق فاضل ساجت5214221512117018

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية القيثارة للبنينعلميجراح حربي جبح ريس5215221511051011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الشطرة المسائية للبناتعلميهاجر عيد حسين عباس5216221512321011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمد علي عطشان نعيمه5217221511004085

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الحدباء للبناتعلميروز حسن نعيم عبد الكاظم5218221512162060

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحسن هادي محسن لفته5219221511021054

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية البطحاء للبناتعلميهديل راضي عبد النبي عواد5220221512160050

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية  الناصرية للبناتعلميايمان جاسم حسون جودة5221221512149010

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميابرار جواد جليل ناهي5222221512173001

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية  الناصرية للبناتعلميهدى غافل محسن حامي5223221512149054

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الغدير للبنينعلميعزيز سهيل نجم جابر5224221511050022

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الشطرة للبنينعلميحسن هارون رشيد حسين5225221511018040

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك سعيد رضو جنام5226221512164017

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية االطهار للبنينعلميهادي فاضل ضباب منخي5227221511034114

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميفاضل سعيد امطشر اخضير5228221511082063

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميعلي عزيز محسن ضباح5229221511307097

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المسار المختلطةعلميضياء نهار شريف رداد5230221511203017

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميسلمان رحيم لفتة هبيتي5231221511010064

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلميمنير ستار مطشر عاكول5232221511066029

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عباس صالح عيسى5233221511003316

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية سكينة للبناتعلميافراح حسين عبار ياسر5234221512116007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الفهود  للبنينعلميعلي رشيد جويد حلو5235221511046072

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الغراف للبنينعلميجعفر عطيه هاشم حسين5236221511022034
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الحسين عزيز عبد الحسين ناصر5237221511003177

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمد علي كريم جمعة فليح5238221511001212

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميصبا صادق هادي بدر5239221512139067

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي مالك كاظم علوان5240221511007121

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية صفي الدين للبنينعلميبهاء عذاب حسن عامر5241221511061014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الغراف للبنينعلميمحمد باقر محمد محسن علوان5242221511022196

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين توفيق محسن كزار5243221511036074

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الغراف للبنينعلميسجاد عداد عبد الحسن حمد5244221511022088

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية اليرموك للبنينعلميعلي عايش عبيد جهيبيل5245221511004067

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية صفي الدين للبنينعلميحسن عبد هللا جهاد عويد5246221511061016

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلمييحيى حسين محيسن ناصر5247221511306069

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية المحمدية المختلطةعلميطاهر عوده مزهر ناصر5248221511233011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الصادقون للبنينعلميحسين علوان كاظم طالب5249221511059010

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية االبرار للبنينعلمياحمد عبد الحميد مبلط عجه5250221511091008

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميزهراء حبيب عبد الحسين محمد5251221512135030

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية المثنى للبنينعلميمحمد جابر شبوط راضي5252221511032065

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمصطفى كاظم عبد هللا عوده5253221511068081

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية النور للبناتعلمينور الهدى عبد الحسن حاجم حماس5254221512156119

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الكندي للبنينعلميوالي سعيد انتيش هادف5255221511011141

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية كربالء  للبنينعلميجاسم محمد نجم عبد هللا5256221511036059

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية هاجر للبناتعلميتبارك جواد كاظم عمير5257221512120012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية النور للبناتعلمياديان مجيد علي صباح5258221512156006

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعباس زيد راضي جعفر5259221511030081

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميمحمد علي جمعة جبار حمد5260221511058015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الكرامة للبناتعلميعفاف ستار جبار عمران5261221512151047

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االخاء للبنينعلميتقي حمادي علي عوده5262221511037016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الكرامة للبناتعلميزهراء كاظم محسن لغط5263221512151035

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية النيل للبناتعلميساره جليل ابراهيم طاهر5264221512169071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميسحر ثجيل عطيه شباط5265221512141081

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الشموخ للبناتعلميزهراء طارق كريم عوده5266221512134033

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الغدير للبنينعلميعلي كاظم علي طالب5267221511050030

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الكرامة للبناتعلميابتهال طاهر ارزيج حنيش5268221512151005

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميعلي عبد الخضر محمد شرموخ5269221511069029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية  الناصرية للبناتعلميصدى يونس محمد غياض5270221512149035
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الشرقية للبنينعلميتحسين علي ثجيل خيون5271221511007028

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الصادقون للبنينعلميبدر عوفي إيدام فريح5272221511059007

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية المسار المختلطةعلميوليد جبار كاظم طعيمه5273221511203040

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمالك جليل صيوان عوده5274221511030122

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمياسراء حسين علي بصل5275221512153009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الشموخ للبناتعلمياالء محمد عوده جاسم5276221512134006

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزينب محمد جبار محمد5277221512141070

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الفردوس للبناتعلميمآب ستار جبر كاظم5278221512102069

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الغراف للبنينعلميعالء عباس شريف مزهر5279221511022139

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الغراف للبنينعلميمهدي لفته حميد علك5280221511022238

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الطموح المختلطةعلميوليد ساجت درول خضير5281221511236084

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميداود سالم لزيم سموم5282221511307054

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الفجر  للبنينعلميلؤي فرحان خضر ظفير5283221511031136

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الخنساء للبناتعلميرؤى ستار جبار حسن5284221512103056

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية عشتار للبناتعلمينور صباح ادهام عوض5285221512158091

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الحدباء للبناتعلمياقبال ثامر عواد صخي5286221512162014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد كريم حسان حسين5287221511035228

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية حيفا للبنينعلميمحمد باقر عبد القادر عطشان حمد5288221511072015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية قلعة سكر للبنينعلميكرار يوسف فنفون غالي5289221511030120

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية الكرامة للبناتعلمينيبال حيدر شريف حشيش5290221512151065

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397ثانوية النور للبناتعلميزهراء ماجد نور فيصل5291221512156054

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية الناصرية للبنينعلميكاظم نعمة حسن جاسم5292221511001189

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميمحمد جمهور عطا هللا صيوان5293221511082071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية الجزائر للبنينعلمياحمد احسان عبد االمير عبد الهادي5294221511042002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية388ثانوية الوالية اللبناتعلميهبه حامد هويدي منادي5295221512190046

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية388اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميعبد هللا جاسم ثجيل مناحي5296221511306032

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية الشموخ للبناتعلميديانا علي حسين نمر5297221512134020

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية547اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي عبد الكريم حنون مساعد5298221511010091

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية545ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميزهراء عادل شعالن جبار5299221512199017

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية536اعدادية السوق للبناتعلميمروه حسين خضير موسى5300221512100125

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520اعدادية تونس للبناتعلميفاطمه رزاق مهوس كردي5301221512106052

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية513اعدادية الخوارزمي للبنينعلميقاسم محمد فليح جبر5302221511009066

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية513اعدادية الخوارزمي للبنينعلميكاظم كريم محيل جابر5303221511009067

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510ثانوية حيفا للبنينعلميمنتظر يونس عبد الزهره جعاز5304221511072019
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية غرناطة للبنينعلميباقر كاصد محسن جابر5305221511017021

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505اعدادية غرناطة للبنينعلميسلمان سعد تويه سلمان5306221511017059

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية غرناطة للبنينعلميهيثم جواد مكطوف جالب5307221511017125

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية غرناطة للبنينعلميمهند حامد عبد الهادي عرار5308221511017118

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد عماد حسن جنيوي5309221511036228

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية السالم للبنينعلميمروان ستار عبد جراح5310221511013166

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية المثنى للبنينعلميمحمد بادي حذيه هزاع5311221511032064

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد ستار جبار خضير5312221511002013

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية الفالح المختلطةعلميامير محمد عبد االمير سلطان5313221511204003

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميمحمد عبد الخالق محمد شرموخ5314221511310087

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميحسن باهض عناد بشيت5315221511063009

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية االطهار للبنينعلمياحمد جاسم سلمان جابر5316221511034001

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482االعدادية المركزية للبنينعلمينور صباح عبد الجليل شياع5317221511003345

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميامير حسن غانم عباس5318221511035038

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميأحمد داخل عبيد فرحان5319221511063001

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية االطهار للبنينعلميسجاد راشد فرحان حسين5320221511034049

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية االطهار للبنينعلميامجد فرحان ناهي رحمان5321221511034010

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلمياياد جاسم محمد حسان5322221511077009

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميعباس كاظم عويد يونس5323221511063028

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية السالم للبنينعلميعلي كريم ظاهر مران5324221511013125

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين انعيمة كاظم حسين5325221511010030

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الغراف للبنينعلميفهد سالم فليح حسن5326221511022177

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية البطحاء للبنينعلمييحيى عالوي مشكور خليف5327221511006066

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد قاسم ناصر علي5328221511003290

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية المثنى للبنينعلميفالح علي ياسر عجاج5329221511032055

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد العباس حنون جبرة هللا5330221511003022

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية المثنى للبنينعلميلؤي محمد عبد العباس حمود5331221511032060

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الطموح المختلطةعلميشهاب عبد الحسين حري سالم5332221511236033

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية المثنى للبنينعلميأحمد رحيم زبالة عوده5333221511032006

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الغراف للبنينعلميطارق سعد علي فرهود5334221511022110

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية غرناطة للبنينعلميعلي عبد الخضر غجيري عواد5335221511017079

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمحمد عوده شناوه فزاع5336221511068072

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية االطهار للبنينعلميظافر حسن ساهي فجر5337221511034056

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الغراف المسائية للبنينعلمينوفل حمود عباس كماز5338221511302029
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية غرناطة للبنينعلميثجيل عبد الحسين ثجيل عطش5339221511017024

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية االطهار للبنينعلميعلي رشيد عكله هداوي5340221511034080

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحسين عباس تايه جاسم5341221511028045

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الغراف للبنينعلميسبع كريم سبع ليلي5342221511022083

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الفهود  للبنينعلمياسامه قدوري ابراهيم محمد5343221511046017

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية حيفا للبنينعلميحسن فؤاد جاسم محمد5344221511072005

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميرضا جواد كاظم عبد هللا5345221511035094

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية عشتار للبناتعلميحوراء سعيد جادر سلمان5346221512158025

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الغراف للبنينعلميعلي عباس اذياب عكاب5347221511022158

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية المثنى للبنينعلميمرتضى جبار فليح حسن5348221511032076

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد جعفر جمعة محمد5349221511002194

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الغراف للبنينعلميميثم هاشم عباس عليخ5350221511022241

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميضياء بدر حامد غزاي5351221511082040

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد قاسم عوده جوده5352221511011121

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الغراف للبنينعلميكرار قنديل عليوي ابو حرك5353221511022188

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية السالم للبنينعلميعلي جميل حمود كامل5354221511013104

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية االصالح للبنينعلمياكرم كامل يوير حايف5355221511015019

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الفيحاء للبناتعلميهديل عادل مهدي حسن5356221512109081

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميأنوار شالل مالغي عبد5357221512125007

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية اليرموك للبنينعلميليث نعيم عبد حمادي5358221511004078

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلمينبأ عبد الكاظم كاطع هاني5359221512139091

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد صدام بجاي كاظم5360221511007141

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية المثنى للبنينعلميأحمد جبار حسين ظنون5361221511032004

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الجزائر للبنينعلمياحمد عادل جمعة شرقي5362221511042005

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية السالم للبنينعلميمنتظر عطيه غانم زبون5363221511013174

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الشطرة للبناتعلميدعاء سالم جبار حنون5364221512161034

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميسجى فاهم صابر مدين5365221512153140

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد يوسف يونس خيون5366221511035235

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية كربالء  للبنينعلميامير احمد عبد الغني خلف5367221511036038

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الجزائر للبنينعلميكرار عباس محيبس فرج5368221511042040

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية عشتار للبناتعلمينوال أسماعيل عباس محمد5369221512158087

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميوسام رحيم هاشم حسن5370221511068086

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمد قاسم زغير رجيوي5371221511001214

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الشيماء للبناتعلميمها كاظم محمد عجيمي5372221512110029
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية سكينة للبناتعلميرسل ستار محمد صالح5373221512116018

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميوسام صالح حسن يعقوب5374221511307147

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميسيف عماد فالح جبر5375221511005040

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية العقيلة للبناتعلميعبير سالم مكى جبر5376221512179021

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الشمس األهلية للبناتعلميعذراء منصور مهدي طاهر5377221512176007

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الشرقية للبنينعلميعباس فاضل حسين مهوس5378221511007094

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الخوارزمي للبنينعلميحيدر قاسم كاظم محيسن5379221511009024

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميكرار باسم محمد حسان5380221511077038

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية عشتار للبناتعلميرحمه رعد ساجت غالي5381221512158033

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية النور للبناتعلميطيبه احمد ابراهيم سعدون5382221512156090

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد مؤيد مكطوف خضير5383221511035230

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية المثنى للبنينعلميأحمد طاهر سلمان ابراهيم5384221511032008

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الشيماء للبناتعلميسرى طاهر محسن حميدي5385221512110021

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي حسن محمد محارب5386221511041101

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الفرات للبناتعلميفاطمه جاسم بري حسن5387221512101071

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الجبايش للبنينعلمينعيم أسود مدلول عكله5388221511045029

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحسن محمد كاظم صخي5389221511030047

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ام البنين للبناتعلمينجالء حيدر عبد محسن5390221512152071

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية ابي تراب للبنينعلميمازن ستار طالب عبد5391221511081072

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسجاد علي حسون عليخ5392221511035108

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب طالب بصيو حويل5393221512152037

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية539اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب حسين جازع بطي5394221512103095

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية537اعدادية قبضة الهدى للبناتعلمينور عطيه ياسر ترف5395221512136047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية515اعدادية الشباب للبنينعلميمحسن راضي سالم هويدي5396221511033107

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية513اعدادية الشباب للبنينعلميصادق محمد عبد الحسن شمخي5397221511033061

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين شالكة دريفش جبار5398221511001063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميازهر كريم خلف شناوة5399221511010011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية506اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميمحمد علي عجه عوده5400221511306054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية االبرار للبنينعلميمحمد عبد المنعم صالح حثيل5401221511091100

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب رائد شريف محمد5402221512105054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية االصالح للبنينعلميمرتضى جاسم محمد جيادي5403221511015121

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميبراق سعد محمد فنجان5404221512125021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الفاضالت للبناتعلميهدير جاسم منخي جبر5405221512165110

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية االبتهال للبناتعلميغفران جليل سيران بويج5406221512166028

236 من 159صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية بردى للبناتعلميحوراء فيصل حميد هاشم5407221512163020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية قلعة سكر للبنينعلميطارق عزيز كاظم عكله5408221511030078

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمساعد ديوان عاشور ظاهر5409221511068077

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الحمار للبنينعلميهجر كاظم صابر خاجي5410221511044033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميحنان خليل فرج جبر5411221512143008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الفاضالت للبناتعلميدعاء ناصر رزج عباس5412221512165030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية المحمدية المختلطةعلميبدر صائب بدر سليمان5413221511233005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين خضير كاطع عبد5414221521056005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الرباب  للبناتادبيانوار محمد صباح هادي5415221522133006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الشطرة للبنينادبيصالح مهدي زوير عوده5416221521018048

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية النور للبناتادبيرواء كاظم فرهود جلود5417221522156039

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية النور للبناتادبيريام حسين كليوز عيال5418221522156041

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الغراف المسائية للبنينادبياركان هاشم عطشان حنظل5419221521302011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الشطرة للبناتادبينور عويد جوده مزبان5420221522161056

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الكندي للبنينادبيعلي هادي سعدون هليل5421221521011069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلمياحمد داخل غياض وداعه5422221511020003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمروان حافظ محمد نكيان5423221511068076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ناصر عبد مسافر5424221511003231

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الجبايش للبنينعلمياحمد نوري يونس نعمه5425221511045002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الجهاد للبناتعلميسارة علي جابر ذهب5426221512121023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الغدير للبنينعلميفؤاد صالح حسين صدام5427221511050034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى علي عباس يوسف5428221521047169

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الفهود  للبنينادبيسعيد حميد صالح عواد5429221521046013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي حميد علي فرعون5430221521009048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الشباب للبنينادبيهمام عبد االمير ريسان لطيف5431221521033071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميحسين ياسين عايد خديم5432221511306022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميميثم حسين عبد العزيز خلف5433221511010176

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية العالمة االميني للبنينعلميجعفر دخيل عويد سفيح5434221511054008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيمرتضى رحمن محسن عذاب5435221521021051

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية511اعدادية غزة للبناتعلميحنين محمد ريسان عبيد5436221512170022

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميكرار لفته عبد االمير جمعه5437221511035196

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية النجاح للبنينعلميمرتضى غني حسين فرحان5438221511067092

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحبيب هادي حبيب موسى5439221521082012

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيكاظم حسن كاظم فرحان5440221521202017
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الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية البحتري المختلطةادبيعلي عدنان هاشم منحر5441221521222023

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية النيل للبناتادبيسالي ناصر حسين مطشر5442221522169021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية كربالء  للبنينعلميمرتضى فائز سريول سويف5443221511036239

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الزقورة االهلية للبنينعلميارقم طيب عبد الهادي طاهر5444221511083002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الفيحاء للبناتعلمياسيل حسين كريم حشيش5445221512109005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الشطرة للبناتعلمياكرام نعيم شعالن شاكر5446221512161007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميلمياء قاسم حاوي عويد5447221512199023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكرمة  للبنينعلميعلي الفقار عوده شنان مكطوف5448221511039076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميمصطفى ناصر نعاس مجهول5449221511094036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية تونس للبناتعلمينجالء باسم مونس عبد الحسين5450221512106062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية البطحاء للبنينعلميكريم جابر مدلول عباس5451221511006051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية االطهار للبنينعلميعلي طارق صباح جنام5452221511034082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب رياض صبر عبد هللا5453221512155061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الغد االهلية للبنينعلميحيدر قاسم شاهين بريسم5454221511085002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر عبد الرحمن ذياب علي5455221511035085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية وليد الكعبة للبنينادبييحيى محمد مركب ساير5456221521082062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية البحتري المختلطةادبيصفاء رحيم سالم سعدون5457221521222016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الرباب  للبناتادبيانعام سمير عوده اسماعيل5458221522133005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الخوارزمي للبنينادبيانور قاسم محمد حنيش5459221521009016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمرتضى امير هادي جبر5460221521055132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية البطحاء للبنينادبينواف جاسم محمد لفته5461221521006095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية الشباب للبنينعلمياركان علي عناد عطية5462221511033005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية اليرموك للبنينعلميسلوان صباح عبد علي5463221511004040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميحيدر عماد علي حايف5464221511087013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية ام البنين للبناتعلميزهراء كاظم عبد علي جبر5465221512152033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الفضائل للبناتعلميفاطمه مهدي عبود محسن5466221512104037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية النيل للبناتعلميزهراء محمد عبد الحسين مكطوف5467221512169059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمصطفى حيدر سالم حسن5468221511035246

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية النور للبناتعلمينور عبد اللطيف حامد هويدي5469221512156125

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الكرامة للبناتعلميزهراء طالب كريدي عوده5470221512151032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الناصرية للبنينعلميعباس رزاق نغماش علي5471221511001119

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسن فالح عبد عليخ5472221511035060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الجزائر للبنينعلميقاسم حميد مدلول ناصر5473221511042036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية بردى للبناتادبياديان رحيم ناصر عبد5474221522163002
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الحقيقة للبنينادبيمحمد غني علي حسن5475221521052019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الجزائر للبنينادبيمنتظر عامر فيصل منصور5476221521042048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الفهود  للبنينادبيمصطفى محمد صالح نعمه5477221521046030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الكرمة  للبنينادبياحمد كريم جلوب حنتوش5478221521039005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية التحرير اللبناتعلميمريم نعيم ياسر جابر5479221512183042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية السالم للبنينعلمياحمد راضي فاضل سعيد5480221511013005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية السالم للبنينعلميعلي ستار عبد جراح5481221511013113

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الطيبات اللبناتعلميمريم كريم عليوي محمد5482221512189031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الشيماء للبناتعلميدعاء عبد الرحمن عبد الواحد يوسف5483221512110009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين مصطفى فياض فدعم5484221511002066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميعلي حواي معود شالش5485221511094015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الكرمة  للبنينعلميسيف حسن عبد النبي محيسن5486221511039064

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الوحدة للبناتعلميزينب علي سعدون محمد5487221512150044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الكرامة للبناتعلميدعاء حسين عليوي حسين5488221512151023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الفضائل للبناتعلميكفاء ذياب سلمان رهيف5489221512104038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميسيف الدين حمودي صبر بستان5490221511310045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميزين العابدين عباس مجيد كاظم5491221511306024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميمحمد صباح نعمه فليح5492221511076023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الجزائر للبنينادبيأيوب حاكم حسن جبار5493221521042009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى حسن جبار سوادي5494221521042044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية البطحاء للبنينادبيالمهدي حسين بدر محمد5495221521006010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الجزائر للبنينادبيأنور كريم عباس عنيد5496221521042008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشرقية للبنينادبياحمد محمد نوري عبد الرزاق5497221521007008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبياحسان غالي كاظم محمد5498221521306006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الجواد للبنينادبيمرتضى كاصد خضير عباس5499221521062123

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االصالح للبنينادبيسعد يويسر جبار صنيخ5500221521015008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشرقية للبنينادبيمنتظر حميد كاظم غياض5501221521007057

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الجواد للبنينادبيعلي حميد خضير خيون5502221521062080

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية حيفا للبنينادبيفالح لطيف لفته سرحان5503221521072027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية كربالء  للبنينادبيصالح الدين عادل صباح حسين5504221521036015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415 تموز للبنين14اعدادية ادبيوليد خالد طعمه هويدي5505221521048048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الجواد للبنينادبيعباس فنجان صالل حسن5506221521062069

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية كربالء  للبنينادبيحيدر لطيف كاظم محمد5507221521036013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية البحتري المختلطةادبيمحمد عبد الهادي عويد عليوي5508221521222028
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد االمير اسدخان خالطي5509221521010069

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الجزائر للبنينادبيأمجد عبد الخالق صالح جمعة5510221521042007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية كربالء  للبنينادبيعلي عوده علي عبد5511221521036018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية المثنى للبنينعلميحسين رسول عبد الحسين ياسر5512221511032020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الشطرة للبنينعلمياحمد علي خماط شياع5513221511018015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي عوده كاظم ساير5514221511031119

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياسامه حميد عليوي عبد الحسين5515221511035032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية الفجر  للبنينعلميحسين حمزه صيره لفته5516221511031037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية الشباب للبنينعلميحسن نزار جبار صالح5517221511033025

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية المروج للبناتعلميخديجه صباح خشان عطيه5518221512137010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الوفاء للبناتعلميخديجه حاكم حسن موزان5519221512172024

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية البصرتين  للبنينعلميوسام شعيبث عيسى بردان5520221511029154

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية هاجر للبناتعلميعهد واثق كامل باني5521221512120047

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية البصرتين  للبنينعلميمحمد ابراهيم طعمه عطيوي5522221511029124

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية السوق للبناتعلميشهالء لطيف كاظم محمد5523221512100101

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية  الناصرية للبناتعلميسجى حسن عوده كريم5524221512149032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الوحدة للبناتعلميزهراء فالح حسن ضمد5525221512150037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الحدباء للبناتعلميدعاء اسماعيل وحيد كاطع5526221512162041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميخالد سعد جميل كليل5527221511020054

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الشطرة للبنينعلمياحمد عبد الواحد حسن عبد هللا5528221511018013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية الوالية اللبناتعلمياديان مرتضى طالب حسن5529221512190001

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية البدر المختلطةعلميعصام نويدر ماهود غانم5530221511216014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية البصرتين  للبنينعلميسالم ريسان حسين فلفوص5531221511029066

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية المرتضى  للبنينعلميسجاد رائد شهيد احمد5532221511019081

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الجمهورية للبنينعلميصالح ارحيم عبد العزيز جار هللا5533221511002105

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك حسين علي شغي5534221512164016

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية البطحاء للبناتعلميزينب حسن عوده مطلك5535221512160019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم حيدر تجي سلمان5536221512164071

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الحدباء للبناتعلمينور الهدى علي هالل علي5537221512162138

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الشموخ للبناتعلميزهراء حيدر خضير عبود5538221512134032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميسيف محمد كامل رمضان5539221511076008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الدواية للبنينعلميحسين علي سهيل خيون5540221511023040

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء فاخر محسن عجيل5541221512164027

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية الجهاد للبناتعلمينور قاسم حسن رهيف5542221512121042
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية تبارك اللبناتعلميزهراء صالح حسن عوده5543221512184007

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الكرامة للبناتعلميهدير صالح مالح مرزوك5544221512151072

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية العقبة للبناتعلميغزالن حسين مشهد حميد5545221512111042

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية393ثانوية زهرة النجاح للبناتعلميكرامة عدنان ريسان حسين5546221512195012

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميفاطمة جاسب كاظم حلبوص5547221512188025

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية صدى النجاح االهلية المسائية للبناتعلميهدى محمد رحيم حسين5548221512322011

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية بردى للبناتعلمينوال عبد االمير عجه جادر5549221512163096

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية398ثانوية تبارك اللبناتعلمينور الهدى عيسى محمد هالل5550221512184023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحيدر منذر شاكر عرنوص5551221521055052

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الصدرين المختلطةادبييونس جواد كاظم جبير5552221521213025

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الصادق للبنينادبيعلي عبد االمير قاسم محمد5553221521070055

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية الوالية اللبناتادبيروان اسماعيل زامل دحام5554221522190012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية الشطرة للبناتعلميرقيه سالم عبد ساهي5555221512161044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية النيل للبناتعلمينور الهدى زامل خضير حوذان5556221512169103

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية قلعة سكر للبنينعلمياركان غازي باكوني حسين5557221511030018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمييقين ابراهيم خليل جبر5558221512135056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد كريم عبد الساده جبر5559221511002212

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية  الناصرية للبناتعلميحنين كاظم جاسم بديوي5560221512149017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الكرمة  للبنينعلميمهدي صالح ثجيل بديوي5561221511039129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميتحسين علي كاظم طارش5562221511021040

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الرفاعي للبناتعلميسرى كريم ناصر رسن5563221512168041

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلمياحمد حسين عليوي حلبوص5564221511021010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية البصرتين  للبنينعلميسعد حسن مكطوف شريف5565221511029076

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميصفاء حميد خفيف كريم5566221512129032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعلي حسين عليل مجهول5567221511030102

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية الشطرة للبنينعلميرياض صبار مطر رجي5568221511018062

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الفردوس للبناتعلميميس مرتضى محمد سالم5569221512102074

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية النجاح للبنينعلميعبد هللا جابر فزيع بدخي5570221511067050

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية القيثارة للبنينعلميعلي توفيق شمخي جبر5571221511051049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية االطهار للبنينعلميحسين حميد حسين جعاز5572221511034023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميهديل احمد حسن شياع5573221512175102

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الحدباء للبناتعلميهدى كاظم خضر رسن5574221512162151

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الشباب للبنينعلميازهر عبد الرضا هالل جاسم5575221511033007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين شاطي ريسان هاشم5576221511036079
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية الجهاد للبنينعلميجالل غالب شخير كيوش5577221511078009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية الدواية للبنينعلميليث عدنان محيسن علي5578221511023112

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية البصرتين  للبنينعلميكرار غازي شهيب جبار5579221511029118

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية األنوار األهلية للبناتعلمياديان حيدر جبار مزهر5580221512142004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية النجاح للبنينعلمياركان علي حسين داخل5581221511067005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميهدير حسين هاشم بطي5582221512118057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميحسين ذياب كاظم نمر5583221511301005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الجمهورية للبنينعلميأمير عامر عبد جبر5584221511002006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الشطرة للبنينعلميحيدر ريسان جاسم محمد5585221511018053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميفايز سعد محسن راضي5586221511068060

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية السالم للبنينعلمياسامه عبد الكاظم عبد دحام5587221511013023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية العرفان المختلطةعلميمنتظر نعيم عبيد مارد5588221511201035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الطموح المختلطةعلميسالم عوده عبيد صبيح5589221511236032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عماد كاظم هليل5590221511003091

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسين مديح عيدان شخير5591221511019054

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد سعدون عطيه جبار5592221511028156

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الرفاعي  للبنينعلمياحمد صباح حسن شهد5593221511028006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية الجهاد للبنينعلميجالل كريم محي زبير5594221511078010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية وليد الكعبة للبنينعلمياحمد صبار سلمان عبد5595221511082007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الشطرة للبنينعلميمصطفى احمد جواد كاظم5596221511018139

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية النصر للبنينعلميكاظم عبد االله عبد الكاظم مزبان5597221511027131

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميعباس محسن محمد سلطان5598221511202013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية االبرار للبنينعلميعباس حيدر ناصر مكطوف5599221511091060

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية غزة للبناتعلميافراح عمار ياسر طعيمه5600221512170006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية التحرير اللبناتعلمياستبرق علي جليل اكريوش5601221512183003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلمياماسي رزاق هادي شمخي5602221512135007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية رملة للبناتعلميدنيا جمعه عبد فرحان5603221512115024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية هاجر للبناتعلميحوراء فرهود جاسم هبر5604221512120017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميآيات حيدر علي جابر5605221512175003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579اعدادية رملة للبناتعلمينسرين لؤي بشير علي5606221512115064

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميسجا محمد ولي علي5607221512141076

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572اعدادية بردى للبناتعلمياالء جاسم محمد فضيح5608221512163005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء كامل عبد الواحد حسين5609221512185049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية كربالء  للبنينعلمييوسف جاسم شهد حسين5610221511036270
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية قلعة سكر للبناتعلميريام هاني بلكوت داود5611221512171040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعلي حميد جلود حسن5612221511021143

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميتقى اسماعيل عبيد صياح5613221512141034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية قلعة سكر للبناتعلميسهى حسين علي مهوس5614221512171066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد فالح حسن سوادي5615221511001021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميحمزة فياض بديوي مذخور5616221511310033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين حيدر عبد االمير عباس5617221511036077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية المرتضى  للبنينعلميحيدر علي مسير خضير5618221511019068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية تبارك اللبناتعلميسجى عادل حسين معيدي5619221512184009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد علي كاظم رحيم5620221511003287

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب جاسم مريود مزيعل5621221512103092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية كربالء  للبنينعلميباقر حسن جباري طرفه5622221511036053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية السالم للبنينعلميحسين جاسم محمد ماهود5623221511013043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية البصرتين  للبنينعلميمحمد محسن محمد جلود5624221511029136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية االطهار للبنينعلميحسين سالم عبد ثاجب5625221511034027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الجمهورية للبنينعلميحيدر علي حسين محمد5626221511002077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الحكيم للبنينعلميمؤيد جابر نعمة عودة5627221511026059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي فليح منصور عكال5628221511031120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الشطرة للبنينعلميزيد عدنان حسن جزه5629221511018063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد محمد حسن عبد5630221511031017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الطموح المختلطةعلميحسين غميس شبل نصيف5631221511236016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى طالب خيون نحود5632221511003314

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية المرتضى  للبنينعلمياحمد صالح هالل جاسم5633221511019009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية االطهار للبنينعلميحسن مهيدي صالح سبود5634221511034021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية االبرار للبنينعلميعلي صالح فالح حسن5635221511091074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية المرتضى  للبنينعلميمؤمل مهدي جبار دنان5636221511019155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية السالم للبنينعلميامجد كريم عبد الرزاق عطشان5637221511013028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميعلي حيدر مايع زياد5638221511021144

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية كربالء  للبنينعلمينائل عبد الرحمن محمد شراد5639221511036261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية كربالء  للبنينعلميعلي حكيم جواد ليلو5640221511036172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الشطرة للبنينعلميموسى محمد رشيد غاني5641221511018152

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الناصرية للبنينعلميميثم عبد هللا علي زغير5642221511001254

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية االبرار للبنينعلميمحمد هاشم عبد جازع5643221511091103

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية العكيكة للبنينعلميعبد هللا عبد النبي راشد ياسر5644221511041090
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية المرتضى  للبنينعلمياحمد جاسم محمد نهير5645221511019004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548ثانوية الفاطميات للبناتعلميشهد محمد مزهر غالي5646221512126039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء علي حسين عبيد5647221512105045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية المرتضى  للبنينعلميمنذر مجيد فهد جابر5648221511019197

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميعلي عماد حسين علي5649221511005060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الشطرة للبنينعلميعلي سامي ضايف شلش5650221511018103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الغراف للبنينعلميعبد المهدي كريم محسن خالوي5651221511022130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية كربالء  للبنينعلميعوده عبد االمير عوده حميدي5652221511036203

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الفجر  للبنينعلميمصطفى حسن غالي عريبي5653221511031165

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية النجاح للبنينعلميضياء ياسر جبار والي5654221511067042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية االطهار للبنينعلميعباس رزاق محمد ادريس5655221511034060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية الشهداء للبنينعلمياحمد عبد درواز عبدوش5656221511057002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية القيثارة للبنينعلميحسن عالء عيدان محمد5657221511051018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميخالد جليل جواد جار هللا5658221511079019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية النصر للبنينعلميمصطفى محمد سلمان موسى5659221511027178

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613االعدادية المركزية للبنينعلميعلي نعيمه حمد حريجه5660221511003232

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الشطرة للبنينعلميانور مهدي حنون حسين5661221511018023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحيدر سالم شاكر علي5662221511020048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الفجر  للبنينعلميعقيل جبر ذياب منديل5663221511031101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613االعدادية المركزية للبنينعلميعالء جاسم هالل مهدي5664221511003189

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية ابي تراب للبنينعلميخير هللا هذال كاطع نزال5665221511081037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية الحقيقة للبنينعلميسالم حميد وثيج شايع5666221511052010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميحسين ضيدان ديوان حسين5667221511077016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الوفاء للبناتعلمينور عوده سلمان علي5668221512172091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الفجر  للبنينعلميكرار جليل كريم ضيدان5669221511031132

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية السالم للبنينعلميعلي سامي طاهر فعيل5670221511013112

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحسن مقداد ناجي ابراهيم5671221511020035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الفجر  للبنينعلميفائز خالد عبد الواحد كاظم5672221511031128

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية الوثبة للبنينعلمياحمد حسين فضل مطر5673221511056001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الشباب للبنينعلميستار غازي سيد صحن5674221511033053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية النجاح للبنينعلميعقيل عبد االمير علي حمدان5675221511067053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية بابل المختلطةعلميعلي نعيم ثامر حسين5676221511207017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى فائز شجان مهيدي5677221511003304

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الغراف للبنينعلميحسين حميد عطوان لفته5678221511022051
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية التضامن للبنينعلميسعيد عيدان صافي كريدي5679221511016024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي كاظم كريم جاسم5680221511010094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الغراف للبنينعلميعالء رياض علوان حسين5681221511022138

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الجزائر للبنينعلميكرار عبد الواحد عبود عطيه5682221511042042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميمحمد عبد االمير توين صكر5683221511020140

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية النور االهلية  للبنينعلميغفار عقيل حياوي عبد5684221511089031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية االبرار للبنينعلميسجاد قيس دريول ابو علي5685221511091053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية السالم للبنينعلميضرغام محمد ضايف سعود5686221511013077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية النجاح للبنينعلميواثق فوزي وجفي جبار5687221511067102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية النصر للبنينعلمييوسف اسماعيل مسير فلغوص5688221511027192

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الفجر  للبنينعلميرزاق فليح هويل حسين5689221511031062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية العكيكة للبنينعلمييسر مبارك راشد ياسر5690221511041178

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الكرمة  للبنينعلميمجتبى عبد الجبار مكطوف عبود5691221511039106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعلي حسن حسين خضير5692221511030098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية االخاء للبنينعلمياركان شمخي جبار شنيار5693221511037010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الغراف للبنينعلميعالء ناصر شبيب عجيمي5694221511022142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميفالح ثجيل لفتة عذيب5695221511010112

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية االخاء للبنينعلمياكرم جالل برزان عكاب5696221511037011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الفجر  للبنينعلميصادق رياض مطير مناحي5697221511031079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية ابن الهيثم المختلطةعلمياحمد زهير حامد فريخ5698221511209001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الطموح المختلطةعلمينعيمه جواد كاظم نعيمه5699221511236080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي يحيى جابر عطية5700221511010102

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية علي المرتضى للبنينعلميمهند مزهر وهين مهلهل5701221511038033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية بحر العلوم المختلطةعلميختام أسعد كصاب مسعد5702221512249001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الغراف للبنينعلميعلي عبد الرزاق عريبي عويد5703221511022161

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين عبيد نجم عبد5704221511002054

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمد لعيبي سلمان فيصل5705221511030136

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينعلميعلي عبد الخالق نعمه شبيب5706221511060017

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية الطيبات اللبناتعلميتقى سعدي مزعل منخي5707221512189006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى609.7ثانوية الكرار للمتميزينعلميأحمد نزار شوين شليج5708221511080005

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية ام البنين للبناتعلميمريم عدنان حميد عبد5709221512152066

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية الحقيقة للبنينعلميسجاد هادي كاظم جواد5710221511052009

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الكرمة  للبنينعلمياباذر قاسم شطب عودة5711221511039003

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية الطيبات اللبناتعلميهدى نصيف جاسم محمد5712221512189040
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية العلوم االهلية للبناتعلميهدى يعكوب لفته علي5713221512119019

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية الطموح المختلطةعلمياحسان جليل خلف زاير5714221511236008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية الغراف للبنينعلميمصطفى فالح نعيم حطاب5715221511022227

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية الفجر  للبنينعلميعادل جابر ثجيل شامي5716221511031089

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية الشباب للبنينعلميانمار عارف راشد عذاب5717221511033013

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593ثانوية بابل المختلطةعلميسيف عناد خليف جالوغ5718221511207011

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم علميحسين كريم حيال عبد الرضا5719221511228006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية المبدعون االهلية  للبنينعلميموسى صباح ضيدان عودة5720221511088019

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلميمحمد معن مجيد عبد الحسين5721221511066024

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية االخاء للبنينعلميغفار عودة كريم عيسى5722221511037085

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية الناصرية للبنينعلميمحمود حسن كامل محمد5723221511001221

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية المرتضى  للبنينعلميمصطفى عماد كاظم ياسر5724221511019190

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الغراف للبنينعلمياحمد عوده ريسان جدوع5725221511022012

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية الحكمة األهلية للبنينعلميبارق باسم سعود سلمان5726221511040005

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية بردى للبناتعلميتقى كاظم حميد صالح5727221512163012

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية عشتار للبناتعلمينور حميد غالي علي5728221512158089

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الوركاء للبناتعلميآيه كريم جاسم عويد5729221512157012

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد عقيل كاظم فليح5730221511036019

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الجمهورية للبنينعلميمجتبى رحيم صكبان جبر5731221511002186

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية هاجر للبناتعلميايه جواد كاظم عمير5732221512120010

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميسجاد علي محسن جابر5733221511020064

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الناصرية للبنينعلميعلي عبد الرحمن عزيز محمد5734221511001155

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الكرمة  للبنينعلميعلي عدنان نعمه عباس5735221511039082

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الجمهورية للبنينعلميمصطفى كريم عبد ناصر5736221511002224

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميبراء صالح غني ياسين5737221512185016

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميحسن علي حسين جوده5738221511093008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الكرامة للبناتعلميأيالف خليل علي زغير5739221512151003

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم علميمصطفى قاسم طعيمه جابر5740221511228012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميحنين حسن سلمان علي5741221512139022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518ثانوية األنوار األهلية للبنينعلميميثم مصطفى جاسم عبد الحسين5742221511065021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى514االعدادية المركزية للبنينعلميعقيل مسلم محمد اسماعيل5743221511003187

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الجهاد للبنينعلميحسين رحيم جبر طابور5744221511078015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية الفجر  للبنينعلميضياء احمد دحام رحم5745221511031084

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميحسين جبار فرج طويب5746221511082019
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي صباح عبد األمير عبد الكريم5747221511019130

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين علي ناجي حمدان5748221511001069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية االطهار للبنينعلميمهدي عبد الجبار شهاب سلمان5749221511034108

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية بردى للبناتعلميرسل رياض عجرش خيون5750221512163034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية الفجر  للبنينعلميحيدر عدنان مزعل مزيد5751221511031054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية السالم للبنينعلميهشام جعفر سهر مري5752221511013182

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الفجر  للبنينعلميفالح خضير ياسين صياح5753221511031130

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية  الناصرية للبناتعلمينورهان احمد خضر محمد5754221512149050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الشباب للبنينعلميمحمد حسين مايع باتول5755221511033109

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية قلعة سكر للبنينعلمياسعد رشيد حمادي سفاح5756221511030023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد حميد لفلوف حسن5757221511003136

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية كربالء  للبنينعلمياحمد شامل ياسر مجبول5758221511036015

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى باسم محمد داود5759221511003302

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الجهاد للبناتعلميسارة جودة حسون صياح5760221512121020

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية البصرتين  للبنينعلميعالء كامل عطيه غياض5761221511029095

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية البصرتين  للبنينعلميكرار مطر يوسف ثجيل5762221511029121

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الدواية للبنينعلمييحيى عبد الرزاق زيدان سعود5763221511023142

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعلي حسين ديكان جدوع5764221511030099

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية النيل للبناتعلميحنين حيدر حاضر نعمه5765221512169024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميتماضر غانم عطيه عيدان5766221512117009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الفضائل للبناتعلميهدى جابر جاسم محمد5767221512104043

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية صفي الدين للبنينعلميصباح حسن سابط عكال5768221511061030

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد نعيم هذال جبار5769221511028167

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى515اعدادية القيثارة للبنينعلميرسول سرحان فرحان مسير5770221511051031

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى510ثانوية الصمود للبنينعلميياسين رياض زغير دشر5771221511008069

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه غالب وارد عبد الحسين5772221512103137

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية القيثارة للبنينعلميمرتضى لفته خماط مصحب5773221511051085

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية القيثارة للبنينعلميكرار عبد الرحمن حنون حلو5774221511051068

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد شمخي جابر عرار5775221511031144

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الفجر  للبنينعلميعبد الحكيم جبار خضير محمد5776221511031096

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية النيل للبناتعلميصابرين عيسى كريم حسين5777221512169082

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الطموح المختلطةعلمييحيى شوكت محمد نصيف5778221511236085

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الحقيقة للبنينعلميعلي صالح والي علي5779221511052014

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الفجر  للبنينعلمياحمد شنان كاظم صالح5780221511031012

236 من 170صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية االطهار للبنينعلميذو الفقار عبد الستار يونس خليل5781221511034041

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميعيسى سليم عبد هللا مركب5782221511082060

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعزيز رحيم عبد هللا رحمن5783221511030088

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية قلعة سكر للبنينعلمياحمد صالح خلف عبيد5784221511030011

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية االطهار للبنينعلميزهير نوري جهاد ناصر5785221511034044

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية االطهار للبنينعلميحسين فاضل حلو هليل5786221511034030

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميغسان عبد علي عبد الحسين محسن5787221511082062

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الوفاء للبناتعلميزينب كمال علي عطيه5788221512172057

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميصخر وحيد شناوة موسى5789221511010070

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية الطموح المختلطةعلمينزار هاشم محمد نصيف5790221511236079

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الفجر  للبنينعلميهارون رشيد عطشان كريم5791221511031175

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الشباب للبنينعلميصباح خليف المي صاحي5792221511033062

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية القيثارة للبنينعلميحيدر جليل ناصر زاير حسن5793221511051028

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية قلعة سكر للبناتعلميسجى ساجت مصحب فرحان5794221512171062

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى458االعدادية المركزية للبنينعلميحسين اياد احمد عباس5795221511003079

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية القيثارة للبنينعلميعبد العزيز سعد عبد العزيز طراد5796221511051045

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية المثنى للبنينعلميحسن قاسم خلف ثامر5797221511032018

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية العالمة االميني للبنينعلميرسول مجيد كاظم عباس5798221511054021

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية قلعة سكر للبناتعلميتهاني خضير عباس عكله5799221512171025

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية االطهار للبنينعلميعلي عواد جدوع فجر5800221511034084

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميكرار حيدر راضي جابر5801221511053078

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية غرناطة للبنينعلميعلي عواد محمد حسين5802221511017080

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الغراف المسائية للبنينعلميسعد صاحب جبر ابراهيم5803221511302014

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الفجر  للبنينعلمياكرم اسماعيل شاكر سلمان5804221511031022

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الفجر للبناتعلميأمل مهدي صخي خضير5805221512132003

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمهدي جبار سموم مهون5806221511030149

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية القيثارة للبنينعلميمحمد محسن حياوي حمود5807221511051082

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية غرناطة للبنينعلميعباس ناجي معيوف دريبي5808221511017067

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميعفاف ستار قاسم عبد هللا5809221512113040

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية صفي الدين للبنينعلميحسن علي حسين طالب5810221511061017

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية االنتصار المسائية للبنينعلميعلي حمود غزاي كرم5811221511301014

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميعلي عباس علي عوسج5812221511306036

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الشباب للبنينعلمياكرم فالح عجمي عبود5813221511033010

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمود جبار دعبول بجاي5814221511041153
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الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد منهل كريم نهير5815221511031155

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الناصرية للبنينعلميمنتظر صافي زغير حمد5816221511001247

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الفجر  للبنينعلميصادق عليوي محمد حلو5817221511031080

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميخالد عدنان جاسم مدلول5818221511310037

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االطهار للبنينعلميسالم فرحان حسن شبوط5819221511034053

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية البصرتين  للبنينعلمياحمد بالسم علي فندي5820221511029020

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الرفاعي  للبنينعلميصالح خلف جياد مصيخ5821221511028083

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمنتظر جامل راشد عبد5822221511028180

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الغراف المسائية للبنينعلميعمار ياسر حاتم غنيدب5823221511302024

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية السالم للبنينعلميمحمد سالم عجمي مغامس5824221511013155

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية كربالء  للبنينعلميصالح علي صالح سلطان5825221511036127

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية النور للبناتعلميسدى هادي كامل غافل5826221512156077

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الكرامة للبناتعلمينور موسى خلف ماجد5827221512151063

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية رملة للبناتعلميامل مزهر عبد منخي5828221512115009

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي ستار عباس جابر5829221511007114

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميبدر عبد هللا جاسم معارج5830221511063002

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعالء حسين علي حنظل5831221511028103

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميحسن فالح جاسم خلف5832221511311016

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلمينور شامل فرج كريم5833221512143035

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الفجر  للبنينعلميحيدر محمد سلمان فزع5834221511031057

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الحدباء للبناتعلميحوراء طالب جبير خصيف5835221512162036

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الفالح المختلطةعلميخالد عوده فزاع غياض5836221511204010

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلميزين العابدين عباس عبد الحسن تقي5837221511066011

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية البصرتين  للبنينعلميحسن عبد هللا شنين بديوي5838221511029034

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الطموح المختلطةعلميعباس نعيم كاطع بطي5839221511236039

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمد حسين ناهي عاجل5840221511030129

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الخوارزمي للبنينعلميعلي محمد بدر كاظم5841221511009064

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الوحدة للبناتعلميأستبرق محمد رزاق عبد الرضا5842221512150002

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية قلعة سكر للبناتعلمينور حنون سلمان راضي5843221512171114

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين كريم علكم سعيد5844221511010037

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية النور االهلية  للبنينعلميحسين حسن كاظم حسين5845221511089010

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الرفاعي  للبنينعلميحسن كامل عبد العزيز شخير5846221511028039

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية القيثارة للبنينعلميمحمد علي حمد عبد هللا5847221511051081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الشطرة للبنينعلميمحمد نوري عبد عيالن5848221511018132
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الدواية للبنينعلميمهند ناصر حسين عليوي5849221511023129

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميصدام داخل عبود داود5850221511035122

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الشطرة للبناتعلميرسل طالب جبار دوالب5851221512161040

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الفضائل للبناتعلميفاطمه عنيطل عوج كنيص5852221512104036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية الجهاد للبنينعلميخالد فنيغش حسين ابو طكه5853221511078020

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الغراف للبنينعلميانور سعود عزيز خشن5854221511022025

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميعذراء علي خريوت شريف5855221512141101

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب ناجي عبد الرضا مالخ5856221512109045

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عبد االمير نفاض عويد5857221511003317

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية المؤمنات للبناتعلميبنين جالل محيسن منصور5858221512138014

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميبدور رحيم خلف حلو5859221512155024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميسيف عبد األمير كاسب لعيوس5860221511306027

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية النصر للبناتعلميمروه ناظم مكرود خضر5861221512167046

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية النصر للبنينعلميمحسن اسحق محسن سهيل5862221511027144

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الشباب للبنينعلميعلي لطيف دنين جوده5863221511033091

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الكوثر للبناتعلميعذراء سلمان جاسم حسن5864221512123011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينعلميمحمد سعيد جاسم محمد5865221511317006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الشيماء للبناتعلميهدى عطيه حسن حسوني5866221512110036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميوليد ناظم لطيف فضل5867221511082088

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية الرويمي المختلطةعلمينور مالك عبد فهيد5868221512243003

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491االعدادية المركزية للبنينعلميسعود فالح سعيد منشد5869221511003150

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الفرات للبناتعلميآيه فالح دحام موازي5870221512101010

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية الفجر للبناتعلمياالء مهدي صالح كنيفر5871221512132005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب موسى فرهود عوده5872221512103105

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية الجهاد للبنينعلميقيصر كريم محي زبير5873221511078037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الشرقية للبنينعلميتحسين علي حسين منخي5874221511007175

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الصمود للبنينعلمياحمد محمد كتاب جازع5875221511008005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية قلعة سكر للبناتعلميانعام كريم عبد محسن5876221512171016

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية قلعة سكر للبنينعلميضرغام رياض كريم رزوقي5877221511030075

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية العكيكة للبنينعلميمظاهر صادق دويج عبد النبي5878221511041164

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الغراف للبنينعلميازهر عبد الحسن عبد علي كاطع5879221511022019

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفجر  للبنينعلميخالد ناصر حسين عويد5880221511031059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية قلعة سكر للبنينعلميمحمد جبار مجيد مناحي5881221511030128

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرفاعي  للبنينعلميرياض جمال كنهار ذياب5882221511028066
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلمياحمد عبد الحسن جبار سبهان5883221511300006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية البدر المختلطةعلميامجد فرج حسن زاهي5884221511216001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية النيل للبناتعلميمريم جبار مكطوف حمد5885221512169097

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية ابن رشد المختلطةعلميعمار قاسم داخل ناصر5886221511251009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى526اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي عقيل جبار عالوي5887221511035170

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513اعدادية الفردوس للبناتعلميرقيه حسين علوان رحم5888221512102028

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميزيد نوري جثير زغير5889221511010057

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميمحمد عبد الجبار سعود سبتي5890221511014050

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميمحمد رسول عباس نعمه5891221511077040

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميرضوان فريد رمضان حافظ5892221511093020

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية المرتضى  للبنينعلميشكر محمود محمد باقر5893221511019090

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية المرتضى  للبنينادبيمصطفى فالح حسن ياسين5894221521019048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية عشتار للبناتعلميساره احمد عودة كريم5895221512158056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية قلعة سكر للبناتعلميصفا تحسين عبد علي محمد5896221512171072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الفجر  للبنينعلميعلي رمضان صالح حنوش5897221511031111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية السوق للبناتعلمينبأ محمود نصيف عيسى5898221512100138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية البطحاء للبنينادبيسيف الدين ابراهيم كامل كاطع5899221521006047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية بضعة الرسول للبناتادبيزينب حكيم صخر متعب5900221522129011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية وليد الكعبة للبنينادبياحمد صافي عبد الحسين محسن5901221521082002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الميثاق للبنينادبيعلي سمير حميد شاكر5902221521064010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الفاطميات للبناتادبيجنان كاظم عزيز هوني5903221522126007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيعماد يحيى بدران دخيل5904221521301036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسيف حسين طعمه والي5905221521090038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي احمد عبد علي صافي5906221521028038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية العاديات األهلية للبناتادبينديمه ياسر حسين درويش5907221522177059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشطرة للبنينادبيكرار فاضل عبد هللا ازغير5908221521018084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشطرة للبنينادبيسلمان محمد سلمان علي5909221521018045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيايسر محمد زغير مهاوش5910221521055024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية االطهار للبنينادبيكرار محسن جخم دالل5911221521034041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيصادق هادي حسين جهيد5912221521069017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية القمرين المختلطةادبيبهاء يوسف مكطوف حمد5913221521240008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيهشام باسم جبر طالب5914221521227039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد كريم شاكر سفيح5915221521055015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية النصر للبناتادبيهديل خالد ياسر حسين5916221522167080
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمراد غانم عجيل نهار5917221521055131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية العرفان المختلطةادبياحمد سعدي خيون عباس5918221521201001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيانور صالح دحام طعيمه5919221521055023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشطرة للبنينادبيحسين علي عامر جبار5920221521018025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشطرة للبنينادبيجعفر جون حنون علي5921221521018012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية قلعة سكر للبناتادبيبنين علي كريم حسن5922221522171011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الرفاعي  للبنينادبيساجد جمال نصار عويد5923221521028028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الفجر للبناتادبيساره غميس دحام رحم5924221522132009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانويه اريدو للبناتادبيفاتن لؤي جاسم عبد5925221522145034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي محيسن سمير فنخير5926221521028047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية القيثارة للبنينادبيمحمد غزاي حسين ناصر5927221521051074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيزهراء غني حبيب حناش5928221522144005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الزقورة االهلية اللبناتادبيطيبة حيدر كشيمش كزار5929221522191006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيحنين ابراهيم موسى معيوف5930221522136012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية النيل للبناتعلميمها كريم حبش عاصي5931221512169099

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الصمود للبنينعلميعلي محمد جبار عبد5932221511008046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الرفاعي للبناتادبيانوار كريم هالل طالل5933221522168011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي رزاق عاتي شناوه5934221521018067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد النبي عويد جخيور طعمة5935221521010056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء فاضل صكبان عبد هللا5936221522107029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الشطرة للبناتادبيدموع فالح فرهود عبد هللا5937221522161020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيازهار مزعل حبيب وذيح5938221522209001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر علي عبد الرضا خزعل5939221521011098

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبييوسف حسن جبار عليوي5940221521305042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيوسن تحسين فليح حسن5941221522321049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية البطحاء للبناتادبيرشا حسن ساجت زبون5942221522160018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الرفاعي للبناتادبيسعاد علوان شعيوط زويد5943221522168036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمنتظر محيسن راهي منادي5944221521307157

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية بردى للبناتادبيانوار جاسم علي باني5945221522163008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك حيدر عبد المحسن محمد5946221522110005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية المصطفى للبناتادبيبشائر موسى ياسين جبر5947221522105017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي كاظم خلف نجرس5948221521028046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية المعارف المختلطةادبيكرار علي عبد الحسين طعمة5949221521239022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المرتضى  للبنينادبيكرار مطشر ناصر كوتي5950221521019036
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الفجر للبناتادبيحوراء دايخ جابر محمد5951221522132004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية القيثارة للبنينادبيحامد هاشم راهي عجيمي5952221521051019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المختار للبنينادبياحمد يوسف عبد الواحد يوسف5953221521047018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيتبارك رحيم جازع خضير5954221522153016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيطارق ستار جبار بطاح5955221521310036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الحدباء للبناتادبيايام رزاق مجيد علي5956221522162007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الشباب للبنينادبيصادق جعفر كاظم كماش5957221521033031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيهدى حسين مناحي احمد5958221522153067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية غرناطة للبنينعلميوسام حنون علوان عواد5959221511017127

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية البصرتين  للبنينعلميسجاد سمير محسن عوده5960221511029069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد جبار حسن جوار5961221511036217

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الرفاعي  للبنينعلميقاسم حمود عوده سلمان5962221511028134

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميسجاد صادق علي كشيش5963221511069021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الفجر  للبنينعلميحسين سعد حسين كاظم5964221511031040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميعذراء عيسى شمس وناس5965221512311009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسين علي غزاي عجر5966221521225009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الفجر  للبنينادبيعلي جبار عويد ادهيمش5967221521031060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي نجم عبد الواحد مطلق5968221521055101

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية رملة للبناتادبيريام مرعي نعيمه شوج5969221522115016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية رملة للبناتعلميهدير عدنان كاطع دخيل5970221512115072

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفجر  للبنينادبيعلي حسن عبد الرضا دفار5971221521031038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية القيثارة للبنينادبيميثم محمد مبارك لهيبي5972221521051086

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية القيثارة للبنينادبياحمد حميد جابر دحدوح5973221521051005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفجر  للبنينادبيعلي قيس عبد الكاظم جوده5974221521031040

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية النجاح للبنينادبيعيسى شناوه بديوي عرف5975221521067036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيعيسى علوان لوشي مخيلف5976221521311053

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيرياض حسين جلود داوي5977221521302023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية حيفا للبنينادبيعلي بشير حسب مونس5978221521072023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية القيثارة للبنينادبيعباس عطيه جابر محمد5979221521051049

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيامال ناصر حسين جابر5980221522321003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية النجاح للبنينادبيرياض عبيد مانع عباس5981221521067018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397 تموز للبنات14ثانوية ادبينماء رحيم عبد هويل5982221522127019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الشطرة للبنينادبيصالح هادي عواد مشتت5983221521018049

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الشطرة للبناتعلميهاجر عبد الكاظم مكي جوني5984221512161095
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميرسل فالح ضيول سعدون5985221512135025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الغدير للبنينادبيحسين خضر كريم حسين5986221521050013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الشباب للبنينادبيعلي كاظم يوسف جبر5987221521033048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية قلعة سكر للبناتادبيافراح كريم سهيل شرهان5988221522171005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمسلم حيدر هارون مطير5989221521090075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية شبعاد للبناتادبيضي عماد حسن علي5990221522194017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المختار للبنينادبيعلي حميد سعدون مزهر5991221521047099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيزينب عالء فاضل ساجت5992221522174010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الفجر  للبنينادبيضياء سالم هالمه كاظم5993221521031029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية قرة االعين للبناتادبيدعاء حسين طلب فيصل5994221522124015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الدواية المسائية للبنينادبيمالك محسن جابر صبر5995221521313030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية التعاون المختلطةادبيفيصل غازي فيصل ناجي5996221521224007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673اعدادية الجمهورية للبنينعلميأمير صباح كاظم مزيعل5997221511002005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميمحمد قاسم ذايه جباره5998221511068074

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية االبتهال للبناتعلميزينب محمد طالب حمد5999221512166022

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الطيبات اللبناتعلميفاطمه شخير عضيب ظاهر6000221512189027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية أور للبناتعلميهند خفيف عبيد عبد هللا6001221512154117

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية الخنساء للبناتعلميحنين عبد المجيد كاظم سلمان6002221512103041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميرسل عبد الرزاق نعمه صبر6003221512118021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية الطموح المختلطةعلميعبد هللا رضا كاظم محمد6004221511236043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الدواية للبنينعلميعمار علوان أرجيب عايز6005221511023094

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الشطرة للبنينعلميسجاد غانم تركي محمد6006221511018072

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين ضياء معيوف صفر6007221511002052

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية هاجر للبناتعلمياسراء ناجح حسين غازي6008221512120003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميعذراء ريسان شعيبث بزيع6009221512153172

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميوئام علي صنف غافل6010221512153255

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميلين محمد محمود محسن6011221512141116

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية الفاطميات للبناتعلميضحى شاكر ضيول منثر6012221512126040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية النصر للبنينعلميمرتضى محمد خلف هاشم6013221511027167

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية االبرار للبنينعلميحسين ياسين خضير عبود6014221511091036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية قلعة سكر للبنينعلميسجاد ناصر حسين سباهي6015221511030067

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميحيدر فؤاد كاظم مطلك6016221511084011

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الميثاق للبنينعلميزهراء حاشوش عايش مشحن6017221512064004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميبشير محمد صالح بشير6018221511082014
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعباس يسر علي صابر6019221511035135

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الحدباء للبناتعلميعذراء عزيز كامل فزاع6020221512162109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية التحرير اللبناتعلمينور الهدى سالم رزاق مكطوف6021221512183052

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميسجى حسين سلمان ثاقب6022221512153137

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الفردوس للبناتعلميتمارا علي موسى حسين6023221512102015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الفيحاء للبناتعلميفاطمة مجيد ناصر خلف6024221512109064

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية النجاح للبنينعلميفاضل شاكر غافل وحش6025221511067073

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميحسين علي كامل علي6026221511084009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية الحريري االهلية للبنينعلميزيد نجاح رستم محسن6027221511084012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الكرمة  للبنينعلميعلي عادل مدلول عبود6028221511039081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.2ثانوية الكرار للمتميزينعلميعلي قصي صكبان طاغي6029221511080028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671ثانوية الفرزدق المختلطةعلميمحمد عمران جعفر جبر6030221511219022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662ثانوية المعارج األهلية للبنينعلميعلي كريم حمادي مهنى6031221511076014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662اعدادية الخنساء للبناتعلميثريا صالح خضر عويد6032221512103036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661اعدادية الشطرة للبنينعلميهشام حسين عبد خلف6033221511018155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660اعدادية الحدباء للبناتعلميصابرين حمود جاسم محمد6034221512162102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميآيات محمود سعيد ذياب6035221512113005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميندى ناظم عودة شليبة6036221512139093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655اعدادية كربالء  للبنينعلميعباس عبد الحي عباس جارود6037221511036146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655اعدادية كربالء  للبنينعلميمهدي نعيثل ذهب عطيه6038221511036258

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه حسين علي سرحان6039221512103142

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميعذراء محسن عليوي جساس6040221512125083

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651اعدادية بردى للبناتعلمينورهان مجيد واجد عبد الرضا6041221512163097

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميمنار طارش دويش فالح6042221512141125

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي ثامر عبد هللا محمد6043221511041099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650اعدادية السوق للبناتعلميسجى رسول غانم محمد6044221512100086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650اعدادية اليرموك للبنينعلميعبد هللا سالم جابر تعبان6045221511004048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية الشطرة للبناتعلميهدى صالح حسن شاكر6046221512161100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميمحمد نجم عبد عذاب6047221511093042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر روضان بشاره ناصر6048221511035081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644اعدادية الحدباء للبناتعلميزينب ساجد كاظم حسن6049221512162074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية االخاء للبنينعلميحسين حكيم صكر عرار6050221511037028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميغزوان جاسم داود حسين6051221511010108

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية السوق للبناتعلميزينب عبد الكريم كسار سلمان6052221512100073
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميمريم طالب كامل باني6053221512135044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية الصمود للبنينعلميباقر سعدون حسين زغير6054221511008012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزهراء حكيم جميل عبد الكريم6055221512125047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميأيات كريم حسين هلم6056221512125012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد المرتضى كاظم حسين6057221511003285

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية الفيحاء للبناتعلميسجى حسن حنون حسن6058221512109048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميمسرة عباس فاضل يسر6059221512139087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية الفجر  للبنينعلميعاهد مهدي مريض كشاش6060221511031092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية الدواية للبنينعلميحيدر هالل معارج عداي6061221511023054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية النصر للبنينعلميكرار محمد طعمه جلود6062221511027137

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية كربالء  للبنينعلميزين العابدين عبد الكاظم تركي كبح6063221511036110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية غرناطة للبنينعلميسالم جعفر عايز هاني6064221511017054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية الغراف للبنينعلميجواد كاظم مطر جبر6065221511022036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية الناصرية للبنينعلميحمزة علي صبر عبد الحسين6066221511001077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية كربالء  للبنينعلميعبد العباس كاظم عطب كاطع6067221511036153

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية المحمدية المختلطةعلميمحسن خلف جابر مري6068221511233019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية الشهداء للبنينعلميحسين فاضل لفته مساعد6069221511057010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميعلي رحم عويد ظفير6070221511311050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية ابي تراب للبنينعلميحامد علي جبار غنيمه6071221511081025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميحسن عاتي مجلي راشد6072221511005021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عمار غني عليوي6073221511003092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميسعيد جمال عبيد رخيص6074221511021103

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميسجاد حسن فليح حسن6075221511035102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميسيف محمد ساجت كيطان6076221511020077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية السالم للبنينعلميفاضل جاسم بجاي عبد هللا6077221511013133

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميضحى قاسم نجم عبد6078221512139069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية االطهار للبنينعلمياحمد سفاح حسن طوفان6079221511034005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633ثانوية النور للبناتعلميابتهال علي عبد الحسن راضي6080221512156003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية الشهداء للبنينعلميسامي شيال مطشر خلف6081221511057013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632اعدادية الكرمة  للبنينعلميعزيز سمير ناصر بدر6082221511039074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632اعدادية المرتضى  للبنينعلميكاظم رفاك لزيم سموم6083221511019150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632اعدادية الغراف للبنينعلميحيدر محمد حسن علي6084221511022073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميازهار ماجد علي كاطع6085221512141013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية االبرار للبنينعلميمحمد ثعبان ثجيل سالم6086221511091090
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية الشباب للبنينعلميمصطفى سعيد جاسم راضي6087221511033128

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية علي المرتضى للبنينعلميغيث عبد العكار حذيه مسير6088221511038021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية المستقبل األهلية للبنينعلميعلي حسين صبير بشاره6089221511024016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميحيدر محمد كريم محسن6090221511005030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية التضامن للبنينعلميجواد ماضي نعيم بجاي6091221511016017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية الغراف للبنينعلميصابر سمير ماذي عليوي6092221511022099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية قلعة سكر للبناتعلميسناء ذياب دشر راشد6093221512171065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الكرمة  للبنينعلميسلمان قحطان كاظم محمد6094221511039062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحيدر جبار حسين حاشوش6095221511020045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الجمهورية للبنينعلميليث حسين محيبس أيدع6096221511002182

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية غرناطة للبنينعلميجالل جويد تعبان جابر6097221511017027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية الكرمة  للبنينعلميمحمد عايد محمد ضهد6098221511039110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية االبرار للبنينعلميكرار بشير مزعل سفاح6099221511091078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية االبرار للبنينعلميمعتز علي عبد الحسين مكطوف6100221511091114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628االعدادية المركزية للبنينعلميهاني حسين خلف محمد6101221511003347

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلمياحمد محسن كسار ناصر6102221511020012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية قلعة سكر للبنينعلميسجاد علي عبد الهادي محمد علي6103221511030065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627اعدادية قلعة سكر للبنينعلميحمزه كاظم عبد محسن6104221511030051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627االعدادية المركزية للبنينعلميكرار حميد مايح شاطي6105221511003247

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية تونس للبناتعلميعذراء سعدون عوده محسن6106221512106047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحيدر كريم جواد كاظم6107221511020050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625اعدادية االبرار للبنينعلميحسن علي قاسم حسين6108221511091029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميغصون علي ديري ماضي6109221512141105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميحسن كاظم كريم محسن6110221511093010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميمصطفى شويع داغر شويع6111221511063041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية قلعة سكر للبنينعلميعلي احمد خير هللا عبد العزيز6112221511030094

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية الغراف للبنينعلميمحمد كامل شمخي جبر6113221511022213

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد سعد داخل مطرود6114221511028155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية أور للبناتعلميزهراء بومدين محسن عوده6115221512154038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية الفهود  للبنينعلميمصطفى مكي عطيه مطر6116221511046114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميعال خليل ابراهيم خليل6117221512155093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية الهدى االهلية للبناتعلمياسراء ذياب غانم جليل6118221512118006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميهدير عبد الحسين عوده بريسم6119221512141144

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميفاطمه ظافر عبد الجبار كاظم6120221512142037
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622ثانوية العقيدة المختلطةعلميزهرة درويش طعيمه عليخ6121221512232004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميندى علي عبد الحسين ساجت6122221512153222

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621اعدادية غزة للبناتعلميبراء حامد سعدون هادي6123221512170013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية الشطرة للبناتعلميافراح محمد حسين بنيه6124221512161006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميغفران حسين جاسم محمد6125221512153180

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية رملة للبناتعلمياديان جمال كنهار ذياب6126221512115004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميزينب جعفر صادق حبيب6127221512139048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617اعدادية الحدباء للبناتعلميحنين علي بردان غافل6128221512162032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية غزة للبناتعلميرسل فراس موسى عبد العالي6129221512170028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية أور للبناتعلميرند كامل عبد الواحد حسين6130221512154033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميابرار علي فريح حسان6131221512153002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613ثانوية النرجس اللبناتعلميرنا سالم زغير عبيد6132221512182012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية ام البنين للبناتعلميمريم حسين عبد علي علوان6133221512152064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية الفرات للبناتعلميضحى اسماعيل عباس ياسر6134221512101067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612اعدادية بردى للبناتعلمياسراء عدنان ناصر رداد6135221512163003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612اعدادية الخنساء للبناتعلميهبه زاهي حسن نعيمه6136221512103191

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية الحدباء للبناتعلمياديان محمد غالي عبد6137221512162005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية الخنساء للبناتعلميسارة خليل زبيدي حسين6138221512103107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610اعدادية الفردوس للبناتعلمينمارق حميد خداش محسن6139221512102075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609اعدادية الخنساء للبناتعلمينور مراد كاظم عباس6140221512103181

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609اعدادية الخنساء للبناتعلميسجى حيدر شالكه حسن6141221512103116

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609اعدادية النيل للبناتعلميزهراء رشيد رضيوي حسين6142221512169052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607اعدادية رملة للبناتعلميزهراء خضير ناهي حسين6143221512115033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607اعدادية بردى للبناتعلميميس عبد الكريم محمد عباس6144221512163090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605اعدادية غزة للبناتعلميغزالن كريم جاسم راضي6145221512170059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604اعدادية الشطرة للبناتعلميحنين سعد حسن علي6146221512161024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603اعدادية الرفاعي للبناتعلميمالك سالم عاشور محيسن6147221512168052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603ثانوية العرفان المختلطةعلميحميدة عباس بدر مزهر6148221512201004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميامل مزهر مذبوب منخي6149221512129006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميطيبه عادل مزهر متعب6150221512141098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601اعدادية رملة للبناتعلميتقى سعيد جاسم راضي6151221512115016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600اعدادية البطحاء للبناتعلمينهاد مانع حمدان غصاب6152221512160044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600ثانوية الجهاد للبناتعلميأنغام فالح نعيم عبيد6153221512121002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميضحى جليل مهدي جاسم6154221512153161
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599اعدادية الخنساء للبناتعلمييقين حسن عبد الخضر حنون6155221512103201

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينور قاسم علي رسن6156221512153232

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599اعدادية الشيماء للبناتعلميهدى عبد الرحيم عطية جوده6157221512110035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء رحيم دودان العيوس6158221512103075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597اعدادية الوحدة للبناتعلميزهراء كامل عبد حسن6159221512150038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية غزة للبناتعلميسمر طعيمه رحيم راشد6160221512170051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594اعدادية الحدباء للبناتعلميمريم رحمن اسماعيل كاظم6161221512162126

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594ثانوية الهدى االهلية للبناتعلمينور الهدى حيدر عبد كاظم6162221512118049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية593اعدادية الخنساء للبناتعلميمنار عباس برزان مزهر6163221512103158

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميزهراء حيدر داود علوان6164221512173009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية الحدباء للبناتعلمينور عبد الرضا عبد النبي عريبي6165221512162142

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية السوق للبناتعلميزينب توفيق كاظم عبد6166221512100066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592ثانوية الطيبات اللبناتعلميزهراء عبد العباس كريم خلف6167221512189015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميسليمه كامل جري عجيل6168221512153150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592ثانوية هاجر للبناتعلميزهراء جالب موحان مهوس6169221512120028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية النيل للبناتعلميمروى سعدون مطير راهي6170221512169096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية589اعدادية المصطفى للبناتعلميمها عادل مروح مسلم6171221512105093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية588اعدادية بردى للبناتعلميفاطمه شالكه علي طريف6172221512163075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية588ثانوية الهدى للبناتعلميزينة كريم علي عبد الرسول6173221512146039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587اعدادية النصر للبناتعلميهند ابراهيم حامد خضير6174221512167064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميسجى مزاحم شالكه مزعل6175221512141080

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميدينا رسن مطشر شمخي6176221512142020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية بردى للبناتعلمينبأ حسين سالم خليف6177221512163091

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584اعدادية أور للبناتعلميخديجه باسم عبد الخضر داخل6178221512154028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584اعدادية رملة للبناتعلميسالين عبد هللا هالل فتات6179221512115041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية هاجر للبناتعلميحنان عبد الرضا محسن سلطان6180221512120013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميصابرين عدنان عبد الحسن مهولش6181221512153158

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية بابل المختلطةعلميغفران حسين مزهر احميد6182221512207008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581اعدادية الكرامة للبناتعلميآيه علي محسن عطيه6183221512151004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580اعدادية الشطرة للبناتعلميشمس عبد الكريم طاهر عجرش6184221512161062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579ثانوية النرجس اللبناتعلميرسل علي غالب عمار6185221512182011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578ثانوية االبتهال للبناتعلميساره كاظم راضي جاسم6186221512166024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه يوسف حسين عطيب6187221512103151

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577ثانوية الطيبات اللبناتعلميفرح راجي صياح عمران6188221512189029
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576ثانوية التحرير اللبناتعلميزهراء عبد الرزاق خزعل محمد6189221512183024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية الخنساء للبناتعلميدموع حسن خلف عبود6190221512103053

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية الفردوس للبناتعلميشجن عدنان عبد جبارة6191221512102052

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينعلميمحمد عدنان عبد الرحمن عبد اللطيف6192221511315005

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617اعدادية القيثارة للبنينعلميوسام مدلول غزاي ثجيل6193221511051098

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615ثانوية التضامن للبنينعلميحيدر غالم عنيد جاسم6194221511016021

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميكرار عالء ابراهيم محمد6195221511010121

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية االصالح للبنينعلميحسن عداي نشمي عذيب6196221511015034

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميصفاء جاسب لكن عذيب6197221511010071

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592ثانوية الفجر للبناتعلميهبه حسين حربي حفاظي6198221512132038

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عدي يونس عبد الحسن6199221512103099

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567اعدادية قلعة سكر للبناتعلميهديل علي ساجت شلبه6200221512171123

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566اعدادية الخنساء للبناتعلميسما علي كريم زاير6201221512103120

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565ثانوية األنوار األهلية للبناتعلميمالك الروح عزيز معيوف طعمه6202221512142048

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلمياالء محمد شاتول عرمان6203221512178004

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564اعدادية السوق للبناتعلمياحالم محمد سالم حبيب6204221512100011

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563ثانوية االبتهال للبناتعلميزينب كريم عبد حرجان6205221512166020

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563ثانوية التحرير اللبناتعلمياسراء علي حسين محمد6206221512183005

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562اعدادية الفردوس للبناتعلميإيناس صبري كريم صايل6207221512102012

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمياديان كاظم هادي علوان6208221512153005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673اعدادية الكرامة للبناتعلميضحى كريم نايف ناصر6209221512151046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب علي كاظم عجيل6210221512109042

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671اعدادية أور للبناتعلميحنين جاسم محمد علي عبيد6211221512154023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669ثانوية النور للبناتعلميفاطمه علي عجيل زوير6212221512156104

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية البطائح للبناتعلمياخالص حسين خزعل جابر6213221512197001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663اعدادية الفيحاء للبناتعلميصفاء عبد هللا عبد الحسن داخل6214221512109057

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655ثانوية الهدى للبناتعلميحنين خلف علي عسكر6215221512146013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد حسين علي محمد6216221511010004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدعاء عباس جبار غالب6217221512153065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية الناصرية للبنينعلميمصطفى عبد الرزاق علكم سعيد6218221511001237

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية قلعة سكر للبناتعلمينور الهدى منذر حسوني نعمه6219221512171112

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية الفيحاء للبناتعلميبلسم حميد مونس عبد6220221512109017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية الناصرية للبنينعلميايمن محمد عزيز كاطع6221221511001037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية الهدى للبناتعلميفاطمة جبار حسن حسين6222221512146055
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية النيل للبناتعلميزينب حيدر منشد عبد6223221512169062

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633اعدادية الجمهورية للبنينعلميفضل هللا عباس ناشي شذر6224221511002171

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميهديل حسين عناد عباس6225221512136045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عدنان مزهر عويدي6226221511003088

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية الغراف للبنينعلميعادل مجيد عليوي عوده6227221511022113

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميايات فوزي خميس صبيح6228221512153025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميشمس نوفل علي فرج6229221512118036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية الفاضالت للبناتعلميرنده نجاح شبيب عجيمي6230221512165039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميفاطمه عواد عجاج محمد6231221512153191

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم علميفاطمة محمد حسين ناصر6232221512228001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميغدير أحمد لزام مخيلف6233221512112029

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية هاجر للبناتعلميسجى عمار سالم جمعه6234221512120040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب عبد الجبار علي محسن6235221512152038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623اعدادية الوركاء للبناتعلميسارة عواد سرحان توماس6236221512157043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية الصمود للبنينعلميقثم عبد االمير نعمه شراد6237221511008049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينعلميمسلم حمد كامل لهمود6238221511063040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى رزاق عبد الجليل شياع6239221511010160

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620اعدادية العكيكة للبنينعلمياحمد جواد كاظم خضير6240221511041009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620االعدادية المركزية للبنينعلميطارق جمعه حسن مطروح6241221511003165

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620اعدادية الحدباء للبناتعلميحوراء رحيم كاظم عبد هللا6242221512162035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620ثانوية ابي تراب للبنينعلميخالد بهلول عيسى ياسر6243221511081036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619ثانوية الميثاق للبنينعلميمحمد رحيم كسار غالي6244221511064022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمد محسن غيثان جبر6245221511004087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية االبرار للبنينعلميحسين علي شناع مكي6246221511091033

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية الكرمة  للبنينعلمياحمد وعد زويد عكموش6247221511039014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية السالم للبنينعلميرحمان صاحب فاخر ضايف6248221511013064

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي اكبر رياض معيدي عكال6249221511002131

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية االطهار للبنينعلميباقر موسى رسن فرحان6250221511034015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية حيفا للبنينعلميعلي هناوي جبار عبادي6251221511072013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي كاصد كزار6252221511003090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية ابي تراب للبنينعلميعمار غانم لفته جخيور6253221511081066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية هاجر للبناتعلميشيماء صادق نعمه جبر6254221512120042

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية المرتضى  للبنينعلمياحمد جاسم ياسر حسين6255221511019005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية العكيكة للبنينعلمياحمد جابر ياسر داود6256221511041007
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميعادل ميثم كامل ناهي6257221511058008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية كربالء  للبنينعلميعقيل كاصد قاسم جازع6258221511036161

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية الشيماء للبناتعلميهدى حيدر جليل محسن6259221512110034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية كربالء  للبنينعلميحسن كامل مطر فرج6260221511036072

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد عبد الحسين خزعل ماهود6261221511010006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية بردى للبناتعلميزهراء جسب كاظم رسن6262221512163037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615االعدادية المركزية للبنينعلميمروان صالح مهدي خضر6263221511003306

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعبد هللا نوري كمر محارب6264221511068051

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية غرناطة للبنينعلميعلي حسن عوض جعاز6265221511017078

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية االبرار للبنينعلميحسن علي حسين عصاد6266221511091028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية العكيكة للبنينعلميعلي سعود موسى عجيل6267221511041106

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم علميحكيم قاسم سمير رضا6268221511228007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية الخنساء للبناتعلميمنى محمد خضر سلمان6269221512103160

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612ثانوية النور للبناتعلميدعاء عواد عطشان بهلول6270221512156032

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية النصر للبناتعلمينبأ حسين عبد علي ثاجب6271221512167050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608اعدادية بردى للبناتعلميندى عمار ياسر سلطان6272221512163093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607ثانوية النهضة للبناتعلميزهراء محمد مطشر عبد6273221512147014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606ثانوية التحرير اللبناتعلمينور عادل مطشر اخيرس6274221512183054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606اعدادية الوحدة للبناتعلميمها خضير عباس حربي6275221512150071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606اعدادية الوركاء للبناتعلميزهراء كريم شدود معارج6276221512157033

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604اعدادية الخنساء للبناتعلميحنين احمد شهيب شاطي6277221512103040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604ثانوية الفاطميات للبناتعلميسجى سامي عباس عبد الحسين6278221512126033

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603ثانوية النهضة للبناتعلميمنار عادل عوده خريبه6279221512147021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599اعدادية السوق للبناتعلميندى محمود نصيف عيسى6280221512100140

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597اعدادية عشتار للبناتعلميمياسة غني ناصر حسين6281221512158081

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميزهراء محمد ناجي صاحب6282221512185050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى محمد جاسم سلمان6283221512103193

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594اعدادية الوحدة للبناتعلميآيات ناظم نجم مطرود6284221512150009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية593اعدادية الخنساء للبناتعلمينورة نعيم عريبي محمد6285221512103183

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592ثانوية الطيبات اللبناتعلميغصون قاسم كاظم عبد علي6286221512189026

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب عجيل ضاحي جاسم6287221512117024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590اعدادية المصطفى للبناتعلمينور حيدر حسين غضبان6288221512105097

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية الحقيقة للبنينعلميازهار نغماش كريم حسن6289221512052002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590اعدادية الفرات للبناتعلمياميره صالح مزهر خشان6290221512101013
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587ثانوية الجهاد للبناتعلميتهاني حميد علي غانم6291221512121005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587اعدادية بردى للبناتعلميزهراء عبد االمير نعمه جبر6292221512163043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586اعدادية الفيحاء للبناتعلميحنين علي جاسم محمد6293221512109018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية الشيماء للبناتعلميهدير علي ناصر حسين6294221512110038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميسجى نعيم ثجيل جوده6295221512153143

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية النور االهلية للبناتعلميحوراء هاشم علي جبار6296221512181010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمياثار هادي لطيف طاهر6297221512125014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية الميثاق للبنينعلميسجى عامر كاظم مزيعل6298221512064008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584ثانوية النور للبناتعلميسناء شريف مسعد سعدون6299221512156081

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميصابرين محمد قاسم ناصر6300221512139066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583اعدادية الشطرة للبناتعلميدعاء خفيف مظلوم مزعل6301221512161033

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية الطيبات اللبناتعلميهدى ساجد جابر نعمه6302221512189039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582اعدادية الحدباء للبناتعلميفرح حازم طالب حمد6303221512162120

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميزهراء مهدي بدر ضريخت6304221512141059

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582اعدادية النيل للبناتعلميرونق حسين بجاي راهي6305221512169045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581اعدادية الخنساء للبناتعلميميامين صالح حسن طالب6306221512103163

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميميسم شاكر نادر محيسن6307221512188031

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580اعدادية الحدباء للبناتعلميدعاء كاظم حسن جبر6308221512162046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين ستار جعفر نصار6309221512102017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579ثانوية النهضة للبناتعلميضحى يوسف عوده خريبه6310221512147018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579اعدادية الخنساء للبناتعلميزبيده حيدر صالح مهدي6311221512103068

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلمياسراء خلف جابر مطر6312221512139004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية قلعة سكر للبناتعلمياسماء نزيه حميد مخيلف6313221512171009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية الحدباء للبناتعلميدعاء عصام جخم جالب6314221512162045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية النيل للبناتعلميزهراء عبد الرضا جوار ثجيل6315221512169057

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء دوري خريبط عسكر6316221512164025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمروه عجيل جبار هويل6317221512153203

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577ثانوية الفرزدق المختلطةعلميمنى محمود شناوة دايج6318221512219008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577اعدادية رملة للبناتعلميحنين رشيد عبد المنعم علوان6319221512115017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء كاظم رحمن عليخ6320221512165048

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575ثانوية الفاطميات للبناتعلميغفران علي عبد الحسين محي6321221512126043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575ثانوية الحريري االهلية اللبناتعلميفرقان محمود عبد عصواد6322221512185083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية الحدباء للبناتعلمياخالص جميل وارد ذباح6323221512162003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية الوركاء للبناتعلميحوراء طارق ضمد مشكور6324221512157017
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية عشتار للبناتعلميذكرى فاضل نعمة ذياب6325221512158031

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574اعدادية تونس للبناتعلميفراقد عاشور رحيم سوادي6326221512106056

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574اعدادية النيل للبناتعلمينور حسين بجاي راهي6327221512169105

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574ثانوية هاجر للبناتعلميهناء كاظم حدوان عباس6328221512120080

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية أور للبناتعلميبراء كريم عبد الحسين عبد6329221512154015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميايمان خير هللا مأمون تمر6330221512141024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية بردى للبناتعلميدنيا عارف عباس حمادي6331221512163029

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573ثانوية هاجر للبناتعلميزينب حسين جابر رسن6332221512120034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573ثانوية هاجر للبناتعلميرنا ناصر جعفر مهوس6333221512120025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572اعدادية تونس للبناتعلميايه رحيم خلف محمد6334221512106018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572اعدادية الفرات للبناتعلميهاجر حسن عبد حسين6335221512101090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572اعدادية ام البنين للبناتعلميروان يوسف جباري محيسن6336221512152022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميريام عبد الرزاق عبد الكريم عنيد6337221512173008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571ثانوية النرجس اللبناتعلمينور هاني حاجم كعيم6338221512182030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية النيل للبناتعلميزينب عبد الواحد محان حسين6339221512169068

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية الشطرة للبناتعلميميعاد طالب جبار محمد6340221512161087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب حسين شريف مرزوك6341221512109038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570ثانوية الوالية اللبناتعلميندى باسم عبد هللا راضي6342221512190041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570اعدادية الحدباء للبناتعلميرسل علي رهيف عطشان6343221512162053

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570ثانوية الهدى للبناتعلميزينب علوان جهيد جابر6344221512146036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570اعدادية قلعة سكر للبناتعلميمنتهى جاسم علي جوار6345221512171104

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569اعدادية السوق للبناتعلميسندس جبار عبد ناصر6346221512100095

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569اعدادية بردى للبناتعلميفاطمه صالح لفلوف اليذ6347221512163076

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568ثانوية الكسائي المختلطةعلمياكرام عادل عطشان عبد علي6348221512244002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء عبد هللا عبد الحسين عباس6349221512153099

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميايمان مراد زغير كطان6350221512175013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى رشيد ساير سمير6351221512155079

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميشهد حيدر ناصر حسين6352221512112028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566اعدادية الفرات للبناتعلميصابرين محمد لفته ونان6353221512101065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565اعدادية الحدباء للبناتعلميتبارك عباس طاهر محمد6354221512162026

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565اعدادية الفردوس للبناتعلمياديان طعمه حسن عذافه6355221512102001

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميالمها جميل خضر جبار6356221512153018

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644اعدادية الناصرية للبنينعلميحسين صباح هاشم خنفوس6357221511001064

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643االعدادية المركزية للبنينعلميميثم مجيد خليل شبيب6358221511003340
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البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي حيدر جرد حسن6359221511002140

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640ثانوية النور للبناتعلمياديان حسين خويط غالي6360221512156004

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية ام البنين للبناتعلمينور الهدى جاسم عبد علي جبر6361221512152072

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية قلعة سكر للبناتعلمينور احمد عبد العالي احمد6362221512171111

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية ابن رشد المختلطةعلميحسين قاسم خالص فليغص6363221511251003

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميرسل علي عبد العزيز ظاهر6364221512128028

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا حيدر مزعل دخيل6365221511003181

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلمينغم عبد االمير كاظم عبود6366221512178028

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميهاني مالك هالل كشيب6367221511082087

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية الخنساء للبناتعلميميس ثائر ملغوث فرعون6368221512103164

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعمار محمد مطر حمد6369221511035182

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية598اعدادية كربالء  للبنينعلميحسين جبار حنون طاهر6370221511036075

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية537ثانوية بابل المختلطةعلميكرار طالب عواد محمد6371221511207019

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية526اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي جبر دعيدع عرد6372221511007106

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية526اعدادية االصالح للبنينعلميعلي زامل حسن حداد6373221511015080

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية524اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد سمير جبار ماجد6374221511002202

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية521ثانوية الشمس األهلية للبناتعلميساره اركان مكي عبد هللا6375221512176006

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميحسين عوده نذير عباس6376221511068022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب نبيل كاطع مخرب6377221512105058

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كاظم مطير ناصر6378221511003221

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية الحقيقة للبنينعلميعلي مزهر حسن ثامر6379221511052016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية الصمود للبنينعلميمصطفى زغير دشر خفي6380221511008060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الشطرة للبنينعلميحسن احسان علي سلمان6381221511018033

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية حيفا للبنينعلميمحمد وهيب هوني مكطوف6382221511072017

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميحسن عبد الساده عناد عوده6383221511068016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية السالم للبنينعلميامجد حميد حسن مطر6384221511013027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية البصرتين  للبنينعلميعبد هللا حميد حسين دخيل6385221511029088

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية الناصرية للبنينعلميكرار فالح سرحان محمد6386221511001192

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الغراف للبنينعلمياحمد هادي عبد الرزاق محمد6387221511022016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية االطهار للبنينعلميمرتضى خليل عبد الجبار عبد الكريم6388221511034100

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية االخاء للبنينعلميسجاد مشاوش مطلب حاتم6389221511037049

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية576اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد قادر مهلهل حمزه6390221511002210

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية غرناطة للبنينعلمينور باسم غازي كريم6391221511017123

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505اعدادية قلعة سكر للبنينعلمييوسف سلمان جوده صالح6392221511030153
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العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميزين العابدين علي عبد العالي طاهر6393221511094010

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية غزة للبناتعلميضي نعيم عليوي زعيط6394221512170056

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميفاطمه جاسم صبر والي6395221512153184

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميفاتن محمد غازي عبد6396221512311010

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية غرناطة للبنينعلميحسن عاشور رحيم سوادي6397221511017034

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية عشتار للبناتعلميرقية قاسم حمود خلف6398221512158037

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية العكيكة للبنينعلميعماد عبيد صالح ستار6399221511041116

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية البصرتين  للبنينعلميعلي عامر عطيه عفريت6400221511029102

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الفاطميات للبناتعلميمنال جخيور كاطع شايش6401221512126047

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية الفجر  للبنينعلميمشتاق طالب جبير لطيف6402221511031164

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459ثانوية الجبايش للبنينعلميمنعم مستاني هالل عماره6403221511045027

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميدعاء عبد الحسين جودة فجر6404221512129016

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية النيل للبناتعلميرباب وحيد ياسين كاظم6405221512169036

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلميعبد هللا لطيف اعبادي عبد الرسول6406221511306034

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية الجبايش للبنينعلمياحمد داخل زامل كطان6407221511045001

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية كربالء  للبنينعلميمحمد عدنان مكي جاسم6408221511036227

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450ثانوية الجهاد للبنينعلميحيدر اكرم جاسم صخي6409221511078018

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية604اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعبد الرحمان جابر يريو عبد النبي6410221511068044

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية الشرقية للبنينعلميكرار حيدر جواد عبد هللا6411221511007129

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية544اعدادية البطحاء للبنينعلميعماد فرحان صاحب حسن6412221511006047

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية539اعدادية السالم للبنينعلميسيف مهند جاسم محمد6413221511013074

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية536اعدادية العقبة للبناتعلميزهراء زامل عبد اللطيف عجيل6414221512111023

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية536اعدادية االخاء للبنينعلميزين العابدين عبد المنعم حمد جكي6415221511037046

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية535ثانوية الحوراء االهلية اللبناتعلميسرى فالح حسن حاشوش6416221512186012

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية535ثانوية الهدى للبناتعلميجيهان عطية مونس فيصل6417221512146011

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية534اعدادية السوق للبناتعلميأطياف راجي خلف علي6418221512100004

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية527اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر سالم مكي جبر6419221511035082

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية523اعدادية الفاضالت للبناتعلميسماح حسان حامد عبد6420221512165066

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية522ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميكرار حيدر عبد الكاظم محمد6421221511053079

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية522اعدادية الفاضالت للبناتعلميفاطمه علي كاظم عبد الرضا6422221512165082

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية521اعدادية الكندي للبنينعلميمرتضى ماجد علي محمد6423221511011126

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية521اعدادية االبرار للبنينعلميازهر هاشم محمد جعفر6424221511091014

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية520اعدادية غزة للبناتعلميتمني مهدي شاهين جابر6425221512170019

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519ثانوية علي المرتضى للبنينعلميمصطفى يحيى مهدي مسير6426221511038032
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الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519ثانوية العقيلة للبناتعلميجمانه جبار نعيم داخل6427221512179011

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518اعدادية الوحدة للبناتعلميغفران مجيد عطشان عودة6428221512150062

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518اعدادية كربالء  للبنينعلمياركان ستار حربي نعيمة6429221511036028

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية517ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميرهام عبد الستار محمد حسن6430221512125043

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية517اعدادية السوق للبناتعلميديانا كتاب هاشم محمد6431221512100045

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية517اعدادية الجمهورية للبنينعلميجوادين رعد محمد موسى6432221511002039

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية الناصرية للبنينعلميحسن شامل مالك حمد6433221511001054

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميتغريد خالد سالم عبد الحسن6434221512153039

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية511ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميريام محمود عبد حسن6435221512125045

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية509ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميولهاء مشكور نهيب فرحان6436221512128079

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية509اعدادية اليرموك للبنينعلمياحمد راضي سمير عكل6437221511004004

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية509اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميكوثر جبار سلطان سدخان6438221512136036

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508اعدادية سكينة للبناتعلميمريم فالح حسن نعيم6439221512116039

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507االعدادية المركزية للبنينعلميعلي صادق جالوي علوان6440221511003208

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية المصطفى للبناتعلميليلى لفته رويعي حنين6441221512105087

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية أور للبناتعلميزينب مزعل حسين مجيد6442221512154053

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506ثانوية صفي الدين للبنينعلميماهر عادل مراد فرعون6443221511061045

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحيدر محمد جواد ظاهر6444221511035091

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506ثانوية التضامن للبنينعلميأيوب مهدي هاني ياسر6445221511016013

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسين حبيب مكي حبيب6446221511035067

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506اعدادية الجمهورية للبنينعلميأمير محمد قاسم خفيف6447221511002008

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميطيبه خالد هاشم خضر6448221512125077

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزهراء علي راضي صفوك6449221512128040

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدعاء جاسم خميس جويد6450221512153061

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505اعدادية الفضائل للبناتعلميرقيه علي كاظم جميعي6451221512104015

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية رملة للبناتعلميعذراء ابراهيم عبد علي حسين6452221512115044

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية السالم للبنينعلميعلي حسين عبد هللا مهدي6453221511013108

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية النور للبناتعلميهديل عبد االمير كاطع خليوي6454221512156135

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية الخنساء للبناتعلميرند وائل جحيل الزم6455221512103064

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية ابي تراب للبنينعلميعايض ناجي دخان نوري6456221511081048

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميتهاني رسول جيجان طاهر6457221512113011

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية السالم للبنينعلميحسن صباح فليح عبيد6458221511013041

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502ثانوية النور للبناتعلميهدى علي رزاق مجلي6459221512156131

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميبسام واثق عبد اللطيف عبد الوهاب6460221511068013
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الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية الجمهورية للبنينعلميحسين اركان عبد المهدي خلف6461221511002047

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية الوالية اللبناتعلميتقوى عادل محمد مفتاح6462221512190011

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميساره سليم كاظم مطر6463221512125062

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية قلعة سكر للبنينعلميضياء محمد كاصي مجبل6464221511030077

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية الجمهورية للبنينعلميناصر حسين ناصر لفته6465221511002239

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية العكيكة للبنينعلميجعفر جبر عبد علي6466221511041031

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية الخنساء للبناتعلميام البنين رشيد رسول خلف6467221512103021

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية ام البنين للبناتعلميبشائر راشد حنيفش رشيد6468221512152009

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498ثانوية الصمود للبنينعلميحيدر عبد هللا عرمش سعيد6469221511008023

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية الكندي للبنينعلميحيدر ستار مامون جويد6470221511011047

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية الفردوس للبناتعلميتبارك حمودي صبر بستان6471221512102014

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميعمار عبد الجبار جاسم محسن6472221511094021

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497ثانوية الصمود للبنينعلمياحمد نادي عيدان كاظم6473221511008006

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية غزة للبناتعلميعلياء ريسان بدر علي6474221512170058

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي عبد هللا جابر حسين6475221511019137

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية العالمة االميني للبنينعلمياحمد حسن دغماث كاظم6476221511054002

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية ام البنين للبناتعلمينور الهدى عباس موسى عجيل6477221512152073

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية قلعة سكر للبناتعلميمريم قاسم بدر سدخان6478221512171100

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية زنوبيا للبناتعلميضحى جميل عطيه حمد6479221512108023

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية الدواية للبنينعلميعلي غانم عبد الحسين علي6480221511023089

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495للبنات (ع)ثانوية الصديقة علميفاطمة باقر كاظم خضير6481221512112031

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه محمد صبر عوده6482221512102064

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية السالم للبنينعلميعلي حسين جبار جايد6483221511013106

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية البطحاء للبنينعلميعلي رسول حسين ياسر6484221511006042

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية المروج للبناتعلميظمأ فهد صكر حافظ6485221512137017

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعلميجمانه عيسى مزهر عبد6486221512141039

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية النور للبناتعلميزهراء امير هالل عبد هللا6487221512156047

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية البطحاء للبنينعلميريكان امين فهد شرشاب6488221511006026

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الشيماء للبناتعلميضحى عبد الزهرة حسن نهيب6489221512110022

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمحمد نجم عبد عتوي6490221511028166

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية الكسائي المختلطةعلميحنان رشاش حايف جالب6491221512244003

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية االخاء للبنينعلميعلي حسين علوان ساجت6492221511037071

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية النجاح للبنينعلميمصطفى عزيز حتحوت عبد هللا6493221511067096

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء عباس طالب عوده6494221512155033
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الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية كربالء  للبنينعلميحسام عوده دخيل حسن6495221511036066

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية الفهود  للبنينعلميمحمد وداعة مان هللا حميد6496221511046109

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية الخنساء للبناتعلميعذراء عزيز راضي ناصر6497221512103131

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية النجاح للبنينعلميطارق زياد جبار ثجيل6498221511067043

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية الشموخ للبناتعلميفاطمه عوده دريفش بريسم6499221512134052

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه رزاق تايه علي6500221512155124

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمد جبار عودة منجور6501221511041135

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الخنساء للبناتعلميظفر حسن كاظم علوان6502221512103129

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الفاضالت للبناتعلمينهله حميد شياع خضر6503221512165096

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية ابي تراب للبنينعلميعبد هللا عواد عباس ابريبر6504221511081056

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميطه ياسين ميس غيالن6505221511307071

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميياسر احمد حموده هاني6506221511310106

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية عشتار للبناتعلميحوراء عدنان محسن كاظم6507221512158027

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية الغراف للبنينعلميعلي عزر حليبص دايش6508221511022163

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية أور للبناتعلميساره جواد كاظم عرمش6509221512154055

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية قلعة سكر للبناتعلميساره محمد صاحب رهيف6510221512171061

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية رملة للبناتعلميغفران سهيم عبد جازع6511221512115048

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية تونس للبناتعلمياسراء اسعد كاظم جعفر6512221512106004

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلميعلي حسين هاشم جاسم6513221511058011

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية النهضة للبناتعلميزهراء محمد صافي خضير6514221512147013

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية الفيحاء للبناتعلميسحر محمد دخيل نعمة6515221512109050

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية الوركاء للبناتعلميدعاء صباح مرشد عليوي6516221512157022

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية العالمة االميني للبنينعلميكركان راشد عبيد جراد6517221511054053

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية الميثاق للبنينعلميناديه شاكر طاهر طويرش6518221512064009

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية العرفان المختلطةعلميرحاب حيدر عبد نزال6519221512201005

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميعلي عبد الجبار سعود سبتي6520221511014038

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية قلعة سكر للبنينعلميسجاد عادل زاير نجم6521221511030064

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميعبير محسن هادي عبد هللا6522221512128060

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية ام البنين للبناتعلميزهراء عمار جبار طارش6523221512152032

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية النور للبناتعلميسفانه جليل رمضان علي6524221512156078

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلمياكرم عباس شريف ضهد6525221511005013

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميعلي ستار جابر راضي6526221511094016

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية ابي تراب للبنينعلميزين العابدين عبد االمير مهنه حسين6527221511081039

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية الوحدة للبناتعلميلبنى حسين خضر سلمان6528221512150066
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الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية الخوارزمي للبنينعلميصفاء حسين عبد حسين6529221511009039

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء سامي عبد الشريف عبود6530221512103078

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلمياحمد حسين كاظم ضيدان6531221511077002

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء كامل جار هللا بجاي6532221512105047

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية الشرقية للبنينعلميعلي سمير نعمه جياد6533221511007115

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميدنيا عماد فالح جبر6534221512153073

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية الوفاء للبناتعلمينور توفيق شمخي جبر6535221512172086

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهدى كريم سعدون عبيد6536221512155127

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب فاضل عبد عبد الرضا6537221512109043

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الخوارزمي للبنينعلمياكرم عبد الهادي نعيم مشكور6538221511009010

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية زنوبيا للبناتعلميزينب قاسم طفيح صفر6539221512108015

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الفردوس للبناتعلميهدى معن شناوي نادر6540221512102082

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد محمد علي جاسم عكاب6541221511001029

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية سكينة للبناتعلمينور ثامر جخيور محمد6542221512116043

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الكرمة  للبنينعلميكاظم عبد الزهرة كاظم عليوي6543221511039093

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الوفاء للبناتعلميعذراء حسين علي حذيه6544221512172069

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية تونس للبناتعلميغفران عبد الكاظم نجم عبد6545221512106051

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية االطهار للبنينعلميمحمد كامل عاجل كريم6546221511034098

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتعلميكوثر عقيل حسن جاسم6547221512178025

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الكندي للبنينعلمينواف فاضل يوسف جالب6548221511011140

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية الفرزدق المختلطةعلميفرقان سعد عودة طاهر6549221512219006

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية االصالح للبنينعلميفرقد عبد هللا جعفر شبيب6550221511015092

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية الفاضالت للبناتعلمياسراء ستار صالح خضر6551221512165007

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية أور للبناتعلميضحى جبار عبيد عريبي6552221512154071

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميوالء حميد شهيل شجاي6553221512155134

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية العلوم االهلية للبنينعلميعلي عبد الكريم عبد الحسين ثامر6554221511043013

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميمروه حسين علي راضي6555221512155099

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية الفاطميات للبناتعلمياالء عبد الحسن خلف فرج6556221512126006

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميزينه ابراهيم هندي عبود6557221512155067

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميميثم أحمد مزهر عليوي6558221511087031

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب عواد راشد طخاخ6559221512152041

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الفيحاء للبناتعلميمها قيس رحيم جخيور6560221512109075

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الفرات للبناتعلميمروه سلطان جخير سايف6561221512101077

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميايمان عبد الجليل خليل دسبول6562221512199006
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الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميحسين فالح عجرش فرحان6563221511068023

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية الوالية اللبناتعلميايات ربيع لفته داخل6564221512190006

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية النور للبناتعلميزينب حيدر عبد الحسن جاسم6565221512156060

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميمحمد فاضل مراد مرزوك6566221511005086

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473االعدادية المركزية للبنينعلميكرار صبار موسى كاظم6567221511003249

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينور عدنان كشيش طالع6568221512153231

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472االعدادية المركزية للبنينعلميساجد نغيمش سعيد منشد6569221511003132

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية الشطرة للبنينعلميسالم صادق كريم علوان6570221511018066

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية556اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء رسن حسن حافظ6571221512153096

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية545اعدادية الشباب للبنينعلميحسين عبد الكريم باهض تقي6572221511033035

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية538اعدادية مهد االنبياء للبنينعلمياحمد ناصر سعيد منشد6573221511068006

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية529اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر عذاب حمد حيدر6574221511010045

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية526اعدادية السالم للبنينعلميعلي عباس غازي عطب6575221511013119

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية525اعدادية االخاء للبنينعلميعالء راجي غني ريسان6576221511037068

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية520اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمهند غني شايش جاسم6577221511010172

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518اعدادية بردى للبناتعلميحوراء راضي جوده شناوه6578221512163018

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمهند محسن صالح حسين6579221511010173

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية515ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلميعلي سالم كاظم بغدادي6580221511077030

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية511ثانوية علي المرتضى للبنينعلميمحمد خير هللا دايخ فاضل6581221511038025

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510اعدادية الشطرة للبنينعلميمحمد عبد الرضا عبد الواحد هليب6582221511018124

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية509اعدادية الشرقية للبنينعلميعمر مرتضى حسين ياسين6583221511007125

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508اعدادية  الناصرية للبناتعلميمروه عالء معيوف صفر6584221512149040

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508االعدادية المركزية للبنينعلميخالد راجي حبيب عويد6585221511003125

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلمياسماء عقيل كتاب جازع6586221512173004

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508اعدادية المرتضى  للبنينعلميمصطفى صاحب حسين عبيد6587221511019186

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية الشطرة للبنينعلميمنير عالوي ازغير بطي6588221511018149

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506اعدادية قلعة سكر للبنينعلميكرار نصير نصيف جاسم6589221511030119

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505ثانوية التحرير اللبناتعلميمنتهى نعيم لعيوس زايد6590221512183044

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505اعدادية الفهود  للبنينعلمياحمد زكي عبد الحسن علكم6591221511046006

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505ثانوية البدر المختلطةعلميحنين لقمان رزاق جعاز6592221512216005

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية503اعدادية غرناطة للبنينعلميطارق مزعل حسن محمد6593221511017065

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي حسين مناحي فرهود6594221511035156

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية بردى للبناتعلميفرح محسن فليح حسن6595221512163078

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501ثانوية نسيبة االنصارية للبناتعلميليالي جبار عبد الغني محمد6596221512199024
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية المصطفى للبناتعلميراحيل عبد حمزه عبود6597221512105030

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم علميرسول داود سالم حسن6598221511228008

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية المرتضى  للبنينعلميعباس عكاب أحمد شريف6599221511019104

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية الشطرة للبنينعلميالعباس نعيم نوري خليوي6600221511018020

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية الغراف للبنينعلميعالوي نديم سيله مندوب6601221511022144

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية الغراف للبنينعلمياحمد رياض عيدان خلف6602221511022006

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعلوان خليف جابر حادور6603221511020097

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية الجهاد للبنينعلميمحمود عدنان شراد كويش6604221511078045

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية االصالح للبنينعلميعلي احمد عزيز شبيب6605221511015076

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية الغراف للبنينعلميغني مجيد شنيدخ عبد هللا6606221511022174

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493اعدادية الغراف للبنينعلميعلي ياسين جواد محمد6607221511022169

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميزينه عادل محمد جبار6608221512311008

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعباس تريف محمد مطرود6609221511020085

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية بردى للبناتعلمياالء موحان محسن عبيد6610221512163007

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الكندي للبنينعلميناهض عهد عبد المحسن ناهض6611221511011139

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية السالم للبنينعلميايهاب محمد عبد الحسن نجم6612221511013033

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية النصر للبنينعلميجالل كاظم جبار عفلوك6613221511027031

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية الكندي للبنينعلميحسن هاشم صياح سباهي6614221511011033

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الزهراء للبناتعلميجنان جعفر صليبي جبار6615221512164019

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية غزة للبناتعلميمنى جليل سفيح حسن6616221512170067

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزينب علي هاشم منشد6617221512171052

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي جواد كاظم هادف6618221511010084

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية ابي تراب للبنينعلميمرتضى محمد بدر احيال6619221511081087

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية المؤمنات للبناتعلميضحى عبد الزهره مشل جمعان6620221512138045

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية زنوبيا للبناتعلمياماني جاسم عبد الصاحب محنه6621221512108004

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية التحرير اللبناتعلميغفران سعيد عطيه حسين6622221512183037

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية االصالح للبنينعلمياحمد عبد علي حسين مران6623221511015012

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية االصالح للبنينعلميرعد ناصر عزيز شبيب6624221511015050

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية الكرامة للبناتعلميحنين عاجل جبار مهدي6625221512151019

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد احمد عبد الرضا عباس6626221511010126

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية بحر العلوم المختلطةعلميسراب حسين زويد ساجت6627221512249008

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلمياحمد عماد رشيد جازع6628221511020009

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميكرار حسين حامد كاظم6629221511079039

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية الفجر  للبنينعلميهاني قاسم مهدي يوسف6630221511031178
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية الناصرية للبنينعلميذو الفقار ضرغام عزيز سليمان6631221511001088

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية الفجر  للبنينعلميطالب جابر حسين فرج6632221511031088

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية السوق للبناتعلميعفاف كريم حسين مطشر6633221512100111

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية السالم للبنينعلميعباس طالب كاظم نتيش6634221511013084

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476االعدادية المركزية للبنينعلميكرار علي حسين غزال6635221511003252

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية الحوراء االهلية اللبناتعلميفاطمه سلمان هادي سلمان6636221512186014

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية الزهراء للبناتعلميمنار علي كاظم يزل6637221512164073

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية النور االهلية للبناتعلميهدى خلف شالل مطرود6638221512181040

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية قلعة سكر للبناتعلميزينب ذياب دشر راشد6639221512171048

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميحسين فاضل تركي عيسى6640221511021067

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد طالب صخيل بجاي6641221511035016

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميعباس داخل محمد مصارع6642221511020087

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الناصرية للبنينعلميثامر حبيب شناع صنكور6643221511001041

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الحدباء للبناتعلميهدى نذير خضير خليف6644221512162152

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية العالمة االميني للبنينعلميمسلم فالح ديري ماضي6645221511054060

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية الكوثر االهلية للبنينعلميعلي هاتف بلبول جبر6646221511094020

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية الجهاد للبنينعلميمصطفى عبد جابر علوان6647221511078047

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية الفاطميات للبناتعلميساره عماد رحيل ربيج6648221512126032

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحسن عكاب مسلم علي6649221511020031

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميالحسن اياد حسن جبير6650221511087002

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية السالم للبنينعلميعالء ناصر ياسر ثابت6651221511013098

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية الوحدة للبناتعلميبراء عماد جلود عطية6652221512150014

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية  الناصرية للبناتعلميهدى صباح محمد حسين6653221512149053

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية التضامن للبنينعلميكلثوم زبون اسماعيل عيسى6654221512016009

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية السالم للبنينعلميعلي عبد الرحمن نوري عوده6655221511013120

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية عشتار للبناتعلميأشواق صالح مهدي راضي6656221512158004

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية النور االهلية للبناتعلميحوراء ناصر عبد الواحد حسين6657221512181009

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية العكيكة للبنينعلمياحمد زهير عبد ضيدان6658221511041010

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية الغدير للبنينعلميعلي خلف لفته نعيمه6659221511050026

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الفجر  للبنينعلميمحمد غالب ضخم عبد الرضا6660221511031147

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميساره رياض عبد سعدون6661221512140018

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميمروه عادل رهيف رداد6662221512155100

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية العكيكة للبنينعلميرائد قيس عايد شمخي6663221511041054

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية الزهراء للبناتعلميسجى احمد حسن عواد6664221512164050
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية االخاء للبنينعلميعباس جبار حمد مري6665221511037055

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية العالمة االميني للبنينعلميكرار علي بجاي محسن6666221511054048

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467ثانوية الكسائي المختلطةعلميسجاد مطشر شريف رداد6667221511244013

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمييونس سرحان راشد بشير6668221511010182

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين علي عبد لطيف6669221511010034

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميوضاح جاسم فاضل جابر6670221511035272

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية الفرزدق المختلطةعلميهالة محمد جراد دايج6671221512219009

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية الغدير للبنينعلميماجد شهد مسير عاللي6672221511050040

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميمنتظر مهدي رحيم منشد6673221511069053

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد مهدي جايد عليوي6674221511003294

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء خضير وذاح مدلول6675221512155038

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية الفردوس للبناتعلميالماس راجي ناصر حاذور6676221512102007

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية النيل للبناتعلمياسراء نعيم مطرود لعيبي6677221512169013

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية النور للبناتعلميضحى صبار ورد محيل6678221512156089

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية زيد بن علي المختلطةعلميأحمد عباس سعيد فليح6679221511217002

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية مهد االنبياء للبنينعلمياحمد مزهر ياسر مزعل6680221511068005

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية النور للبناتعلميايات رحيم كاطع ثامر6681221512156016

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الدواية للبنينعلميسجاد عادل عبد ربه وريج6682221511023061

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الفاضالت للبناتعلميزمن جبار عبيد جابر6683221512165043

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية النيل للبناتعلميزهراء رشيد كويف ناهض6684221512169053

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية المرتضى  للبنينعلميعلي عادل عبد الجليل هداد6685221511019134

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء وحيد كطامي فرهود6686221512153112

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية زنوبيا للبناتعلميسرى ماجد شنيار عناد6687221512108020

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية سكينة للبناتعلميخديجه كريم مثاري كسار6688221512116016

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية الوحدة للبناتعلميعال ثامر فرهود منشد6689221512150059

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميحنان مطير حسن عبد هللا6690221512136011

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية قبضة الهدى للبناتعلميغدير محمد عبد العباس حنون6691221512136030

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية علي المرتضى للبنينعلميسيف علي عبد السيد عبد الخضر6692221511038018

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية الجهاد للبناتعلمينور محسن اليج رسن6693221512121043

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية بابل المختلطةعلميرحيل عمران قاسم مهدي6694221512207005

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميعلي قاسم طلب عطيه6695221511068057

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميسجاد ناصر حسين حمود6696221511021102

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية المبدعون االهلية  للبنينعلميعبد هللا عبد الكريم عبد الجبار صالح6697221511088010

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الوركاء للبناتعلمينهى راجي خلف عبد الحسين6698221512157060
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميهدير عبد هللا مكطوف خطاب6699221512125118

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميغزوان صافي حرب لفته6700221511035185

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية االطهار للبنينعلمياحمد رضيوي غركان عويد6701221511034004

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء جاسم محمد حسن6702221512153091

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب محمد عبد الرضا عباس6703221512103103

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459ثانوية المسار المختلطةعلمياسماعيل خليل جالب خضير6704221511203004

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية المرتضى  للبنينعلميحسن داخل علي حسين6705221511019039

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية الشموخ للبناتعلميتقى احمد شهيد عناد6706221512134013

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميميسم حسين جبار ضيول6707221512155107

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان مهدي مناحي فرج6708221512164014

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية اليرموك للبنينعلميابراهيم حسن موسى حسن6709221511004001

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمريم عبد الحسين علي كسار6710221512153207

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميحنين كاظم فاخر حاجم6711221512113012

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميرانيا حسن موحان حسن6712221512139029

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية الفاضالت للبناتعلمينجالء شنين فهد حاجم6713221512165093

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميعواد سرحان عوده جبر6714221511307101

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية العكيكة للبنينعلميمصطفى رشيد عايد كوين6715221511041162

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميانوار خير هللا عالل زاير6716221512153022

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية الوحدة للبناتعلميزهراء ناصر خير هللا عباس6717221512150040

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية الخنساء للبناتعلميفرح حسين علي حسين6718221512103145

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية اليرموك للبنينعلمياحمد علي كاظم بريج6719221511004006

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية الشهداء للبنينعلميصالح عبد المهدي صالح مونس6720221511057016

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية الحدباء للبناتعلميزهراء جبار عبد هللا بخاخ6721221512162064

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455ثانوية الهدى االهلية للبناتعلميصابرين كاظم لفته شهد6722221512118038

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي ناصر خيون عبد الرضا6723221511010099

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميعباس غني جوالن حسن6724221511087017

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلمياثمار جابر مرزوق جابر6725221512143001

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية الشموخ للبناتعلميأيه حيدر نوري حسن6726221512134001

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية الخنساء للبناتعلميدعاء حسين علي حسين6727221512103049

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية النيل للبناتعلميحنين علي عطا براك6728221512169026

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمياديان راغب لعيوس هليل6729221512153004

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد المهدي هاشم حسن هاشم6730221511003261

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية شبعاد للبناتعلميفاطمة حسين ضهد لفته6731221512194028

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية ام البنين للبناتعلميسجى رزاق عبد الجبار منشد6732221512152043
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتعلميتبارك عبد هللا عطشان هاشم6733221512140009

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعبد الكاظم محمد ناصر حسين6734221511053055

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية الفضائل للبناتعلميغدير سعيد عباس جابر6735221512104033

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلميكرار طالب جميل دشر6736221511300032

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية الفيحاء للبناتعلميزينب ناصر مراد فرعون6737221512109046

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية الرفاعي للبناتعلميزينب شغيان كريم فجري6738221512168033

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحسين عبد هللا احزيم ناصر6739221511035072

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية الجمهورية للبنينعلمينوار حيدر عبد النبي حبش6740221511002240

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية السوق للبناتعلميراويه عبد الرزاق شاتول رومي6741221512100046

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميحسين راسم قاسم مهلهل6742221511068018

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية النجاح للبنينعلميحيدر عاجل جياد مطير6743221511067032

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميزينب عبد الكريم هاشم علي6744221512143016

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451اعدادية الفضائل للبناتعلميتبارك كاظم عبد محيسن6745221512104007

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية المثنى للبنينعلميعلي ماجد حميد مزعل6746221511032048

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451اعدادية البطحاء للبنينعلميسعد ابراهيم هداد مخيلف6747221511006029

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451اعدادية العكيكة للبنينعلميمهند محسن عايد شمخي6748221511041170

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي بشير ياسين حسين6749221511035153

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميضيدان حامد ضيدان برغي6750221511010073

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450ثانوية صفي الدين للبنينعلميعباس جواد كاظم باني6751221511061031

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميضحى كريم نعمه حسين6752221512153162

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية النيل للبناتعلمينغم عبد هللا مهيهي سهل6753221512169102

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية السالم للبنينعلميحيدر عباس باشا جباره6754221511013055

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية الناصرية للبنينعلمياحمد محمد عبد ابراهيم6755221511001027

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449ثانوية الوالية اللبناتعلميساره حسن سوادي منشد6756221512190030

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449ثانوية زيد بن علي المختلطةعلميعلي عواد عذافه عكيب6757221511217011

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية المصطفى للبناتعلميرسل حسين راشد مان هللا6758221512105036

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية المصطفى للبناتعلميريام صباح صبار عبد الحسن6759221512105041

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية المصطفى للبناتعلميهاجر حامض شليج سويج6760221512105102

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية الكرمة  للبنينعلميكرار عيسى سلمان ليهوب6761221511039101

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد شاكر شاتي نوير6762221511010134

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية االبتهال للبناتعلمينور الهدى جاسم موحان سهل6763221512166034

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية غزة للبناتعلميشيماء ملبس خميس فليح6764221512170054

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الكندي للبنينعلميابو الفضائل جواد جابر مشكور6765221511011013

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الكندي للبنينعلميحسن محمد مزهر حزام6766221511011030
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الخوارزمي للبنينعلميمحمد راضي كريم عطيه6767221511009074

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الفرات للبناتعلميأنعام جبار عجيل حسين6768221512101007

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميأحمد مدحت عبد العالي كسار6769221511014005

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميياس خضر سبتي عبد هللا6770221511068088

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميكرار أحمد خضير ناصر6771221511014045

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الحدباء للبناتعلميختام علي حميد هاشم6772221512162039

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميزين العابدين حسن هاشم محمد6773221511053042

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميسيف حسام قنديل كاظم6774221511014022

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446ثانوية النور للبناتعلميدالل حسن حدود راضي6775221512156035

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية النجاح للبنينعلميمحمود بديوي طريج جبر6776221511067090

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446ثانوية االشراق  اللبناتعلميبشائر جمعه جابر شحيت6777221512187002

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446ثانوية النهضة للبنينعلميعلي عبد المهدي زويد خلف6778221511049014

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445ثانوية البطائح للبناتعلميلقاء حازم عبد سالم6779221512197012

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية الحدباء للبناتعلميرؤى حسن علي تبينه6780221512162049

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميعلي حيدر صكبان شبيب6781221511014034

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445االعدادية المركزية للبنينعلميحسن كمال ابراهيم خليل6782221511003074

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميرغده محسن هادي عبد هللا6783221512128030

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية الطموح المختلطةعلميحيدر شهيد إبراهيم زويد6784221511236022

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية النجاح للبنينعلميحسن هادي خواف عبد الخضر6785221511067021

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق علميمحمد عبد الرضا عبد هللا جوهر6786221511079046

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية595ثانوية النور للبناتعلميرزق عبد الهادي عيدان مبارك6787221512156039

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية558اعدادية االمامين العسكرين المختلطةعلميحاتم كريم محمد حبيش6788221511202005

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية556اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحسين جبار خضير لفته6789221511020036

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية555ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميعلي سلمان هاشم خلف6790221511053069

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية551ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلمينورين بسمان كامل سلطان6791221512125111

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية543اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد جليل شبيب عذيب6792221511035208

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية536ثانوية الفاطميات للبناتعلميدعاء كريم قاسم كاطع6793221512126018

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية533اعدادية الكرمة  للبنينعلميبدر جاسم محمد عالوي6794221511039021

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية533اعدادية مهد االنبياء للبنينعلميضرغام احمد خليل زاجي6795221511068040

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية531ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميسهام فيصل فرحان غانم6796221512155085

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية531اعدادية االطهار للبنينعلميهادي علوان كبر عيسى6797221511034113

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية530االعدادية المركزية للبنينعلميسيف محمد عبد الخضر صالل6798221511003158

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية527ثانوية النور للبناتعلميزينب محمد عواد ناصر6799221512156064

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية527اعدادية النيل للبناتعلميبركات كريم شايع عكال6800221512169017
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ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية525ثانوية الصمود للبنينعلميعباس جواد عجيل جويد6801221511008030

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية525اعدادية االطهار للبنينعلميسعد منعم ياسر حبيب6802221511034052

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية523ثانوية الكوثر االهلية للبناتعلميسماح راضي مكطوف طاهر6803221512173013

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية523اعدادية وليد الكعبة للبنينعلمياحمد جبار نايف هبير6804221511082002

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية528ثانوية النور للبناتادبيرسل علي عبد الحسن راضي6805221522156031

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية521اعدادية الوركاء للبناتادبيبنين حسن مطشر نايف6806221522157008

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية النور للبناتادبيغفران محمد جبر مرزوك6807221522156064

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية الجواد للبنينادبيعلي سعدون حيال عبد النبي6808221521062082

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية الجواد للبنينادبيأحمد مشتاق حمود حسن6809221521062008

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية الوركاء للبناتادبيحنين عبد شناوه زغير6810221522157011

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية الجواد للبنينادبيضياء كريم عذافه جاسم6811221521062060

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عبد هللا طاهر جاسم6812221522155014

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية االقتدار المختلطةادبيعلي كريم زرزور شبيب6813221521220012

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الجواد للبنينادبيأمجد كاظم وارد مزيد6814221521062016

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية االخاء للبنينادبيمحمد شاكر عبد االمير عباس6815221521037069

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيزهراء يحيى عبد علوان6816221522174008

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسراب ضيدان ريسان جوده6817221522107034

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية علي المرتضى للبنينادبيفضل هللا سعد حسن محمد6818221521038028

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيعلي خليل ابراهيم حنيحن6819221521302039

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الجواد للبنينادبيعلي راجي عاجل رشيد6820221521062081

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية القمرين المختلطةادبيهاني حلو محسن حسين6821221521240029

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيفاطمه اركان حسن صبر6822221522153051

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي محسن صبري سلطان6823221521009053

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية الواثق المختلطةادبيفاطمة حامد ساجت جعفر6824221522235010

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية الحدباء للبناتادبيجيهان عدنان حميد عطية6825221522162011

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية467 تموز للبنات14ثانوية ادبياسماء كاظم حمدان عجيل6826221522127003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية524اعدادية الفضائل للبناتعلميزهراء حسن عبود عطيه6827221512104019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية521اعدادية االطهار للبنينعلمياحمد فليح حسن نايم6828221511034006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية521اعدادية النصر للبنينعلميعبد العباس مجلي جاسم عوده6829221511027100

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517ثانوية المستقبل األهلية للبناتعلميرفد ظافر نعيم عبد العباس6830221512139033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية الناصرية للبنينعلميمسلم عقيل جابر ضيدان6831221511001228

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية الجمهورية للبنينعلميمصطفى محمد كامل عبد6832221511002227

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية االخاء للبنينعلميكرار كريم جابر مطر6833221511037094

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية وليد الكعبة للبنينعلميحاكم شمخي فرحان رداد6834221511082016
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء عبد الكريم ساجت سكر6835221512165046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510ثانوية المحمدية المختلطةعلميأنمار عمران موسى جعفر6836221511233002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية الفيحاء للبناتادبيبدور شاكر ريسان جالب6837221522109003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحسين ماجد محيسن نايف6838221521307040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الفهود  للبنينادبيحيدر جميل حسين هادي6839221521046012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية الحكمة المختلطةادبيكرار جواد مثقال نصار6840221521218011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الحقيقة للبنينادبيحمزه عواد حمدان حسين6841221521052005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الحكمة المختلطةادبيحسين حسن نعمه شريده6842221521218003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الجواد للبنينادبيسداد عزيز هاشم رويض6843221521062054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الرفاعي  للبنينادبيرافد حاتم خضير سهيل6844221521028026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الفالح المختلطةادبيسجاد عادل سعدون عبد الحسين6845221521204023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية العكيكة للبنينادبيسالم كاظم عبد منشد6846221521041026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية الثوار المختلطةادبيفاضل ناظم حيال صبار6847221521226014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية رملة للبناتادبيمنى علي عزيز مسير6848221522115041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية الحقيقة للبنينادبيفضل محمد كاظم عبد الحسن6849221521052017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية الشرقية للبنينادبياحمد علي جوده رميض6850221521007006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية النور للبناتعلميضحى احمد راضي عبد الرزاق6851221512156087

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444ثانوية العرفان المختلطةادبيفاضل احمد راضي شنان6852221521201015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439ثانوية التحرير اللبناتادبيزهراء حسين خواف حديد6853221522183022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية كربالء  للبنينادبيحيدر كريم قاسم باقر6854221521036012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار توفيق عذاب خليف6855221521042036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الرباب  للبناتادبيحوراء علي شنيار زرار6856221522133013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الفهود  للبنينادبيناجي عبد الواحد مهاوش كصاد6857221521046034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد حسن عليوي العيوس6858221521042041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434الخارجياتادبيفاطمه عادل كاظم صالح6859221522401022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية البينات للبناتادبيايمان حاتم ثامر حيدر6860221522193012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية الوفاء للبناتادبيرنده علي غضبان عكاب6861221522172016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية الفهود  للبنينادبيامجد محمد نعمه حميدي6862221521046006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية النجاح للبنينادبيموفق ثامر حسين سلمان6863221521067047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية الحمار للبنينادبياحمد زغير ضايف فنيخ6864221521044002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه دبن محيل سابط6865221522104025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحيدر ضايف شعيوش علي6866221521215003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الجواد للبنينادبيكرار حكيم كريم هايم6867221521062102

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية زنوبيا للبناتادبيغفران يعقوب عاشور محمد6868221522108019
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية الصادق للبنينادبيعباس عبد االمير كريم سمير6869221521070042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية العرفان المختلطةادبيعلي ناصر كاظم سعدون6870221521201011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي غازي مظهر طربوش6871221521055097

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينادبيحسين ادريس عيسى نعمه6872221521317001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الجهاد للبنينادبيستار عبد الساده والي مطر6873221521078021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيمصطفى عبد المجيد حمدان عبد هللا6874221521306121

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية حيفا للبنينادبيكرار حامد صحيف مفتن6875221521072028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيصادق سمير مجيد عويز6876221521231002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء عبد الصاحب عوده مسير6877221522149027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيحيدر محمد داخل نعمة6878221521209006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية السوق للبناتادبيُعال فرحان درويش حسون6879221522100046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية كربالء  للبنينادبيمصطفى فاضل غانم طالب6880221521036025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية كربالء  للبنينادبيعباس غالب يعكوب دخيل6881221521036016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية العرفان المختلطةادبيمنتظر رحيم عكاب حشف6882221521201018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيحسين صباح سلمان محي6883221521306032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية النور للبناتادبيهدى عبد الخضر عطيه عويش6884221522156091

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الجزائر للبنينادبيأحمد محمد كريم محسن6885221521042005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية السوق للبناتادبيروى حسن فرحان جنديل6886221522100024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الشطرة للبنينادبيمنتظر رحيم مزهر جراد6887221521018106

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية  الناصرية للبناتادبيازهار شمخي جابر حسين6888221522149005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمرتضى عبد الكريم ثامر جدوع6889221521055133

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمها طعمه عبد علي6890221522107055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية النور للبناتادبيحوراء كاظم كريم منشد6891221522156022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية شبعاد للبناتادبيورود سعد عزيز أحمد6892221522194029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية النصر للبناتادبيزينب مجيد كاظم محسن6893221522167036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية عشتار للبناتادبيرسل خالد داخل راشد6894221522158013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار جبار صافي طاهر6895221521010087

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيسجاد رزاق عبد الرضا شنان6896221521209008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الجواد للبنينادبيحسن هادي جبار كاظم6897221521062025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي أحمد كاظم سلمان6898221521042028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية الجبايش للبنينادبياحمد ناجي ناصر حسين6899221521045002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية المختار للبنينادبيحسين كاظم شريف عبد6900221521047055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى شهاب داود راضي6901221522155019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الرباب  للبناتادبيايناس نعمه مشاوش وهب6902221522133009
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الوفاء للبناتادبينريمان كاظم عكله مرعيد6903221522172030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الشطرة للبنينادبيمرتضى كامل عطيوي جبير6904221521018096

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيغفران جواد محمد زاجي6905221522174013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الفردوس للبناتادبيهديل نزار كاظم محمد6906221522102045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية حيفا للبنينادبيحسن شاكر رمضان مريهج6907221521072008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية المصطفى للبناتادبيامنة عبد الحسن صابر كشكول6908221522105013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الجوادين للبنينادبيحارث سلمان خلف محمد6909221521012005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية قبضة الهدى للبناتادبينورا حميد سلمان جاسم6910221522136037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيعبد العزيز كاظم طاهر عزيز6911221521302035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الكرمة  للبنينادبيايوب سامي عيسى سلمان6912221521039019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الغدير للبنينادبيأنور قاسم خلف خضير6913221521050006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية المختار للبنينادبياحمد جميل راشد عاجل6914221521047007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية عشتار للبناتادبيآيات حسن أسماعيل حسن6915221522158002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية ام البنين للبناتادبيهدى رحيم جابر صباح6916221522152064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية االصالح للبنينادبياحمد مصراع كاظم ضمد6917221521015003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الكندي للبنينادبيسجاد محمد عبد الرضا مجبل6918221521011041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية  الناصرية للبناتادبياديان صباح نوري نعمه6919221522149004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيختام راسم خلف جمعه6920221522153023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس راغب لعيوس هليل6921221521005019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الكندي للبنينادبيرضوان عبد الكاظم عبد الحسن داحس6922221521011040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيروان محمد جبر سدخان6923221522155011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397الخارجياتادبيبراء جبار نعمه كريم6924221522401008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانويه اريدو للبناتادبيزينب بارز عبد عكلو6925221522145022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياماني طعمة كاطع مجلي6926221522107007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية سكينة للبناتادبينداء احمد عبد مهوس6927221522116064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397 تموز للبنين14اعدادية ادبيحيدر جواد عبادي جراح6928221521048019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيعلي عبد الحسن مطر عبد6929221521071016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيساره حسين عبد الستار عبد الرزاق6930221522174012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية المؤمنات للبناتادبيليلى عبود تمير جابر6931221522138034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الفضائل للبناتادبيايات حسن كريم رحيم6932221522104006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية تونس للبناتادبياديان علي عبد عسكر6933221522106002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية سكينة للبناتادبيناهد جبار خريبط سعيد6934221522116062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية المختار للبنينادبيعماد رعد عبد الكريم حسون6935221521047121

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي كاظم حسن حسون6936221521086065
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الجزائر للبنينادبيأحمد عايد عطوان عطشان6937221521042002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيحيدر منصور سالم عبره6938221521306041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية البطحاء للبناتادبيدعاء عبد الواحد عبد النبي عواد6939221522160015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية السوق للبناتادبياالء جعفر صاحب جايد6940221522100004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيهدى محمد خلف محسن6941221522174020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية الوركاء للبناتادبيأسيل جابر لفتة فرج6942221522157002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى سامي دعيم جيثوم6943221521047164

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية ابي تراب للبنينادبيعلي عبد هللا حسين جويد6944221521081014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية الناصرية للبنينادبيوسام علي ناصر منشد6945221521001073

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية الوالية اللبناتادبيمريم جمعه عبد منخي6946221522190027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية بدر الرميض المختلطةادبيوقاص صباح فارس محسن6947221521250010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنتهى نهار كاطع عواد6948221522107052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الوركاء للبناتادبيأمل جراد كريم ريه6949221522157004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الشموخ للبناتادبيآسيا عيال عيدان جياد6950221522134002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية المصطفى للبناتادبيحنان سامي تريجي عبيره6951221522105021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبيايمن باسم عبد الرضا خلف6952221521035010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيقصي قاسم ياسر لفتة6953221521319031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمرتضى ماجد شيال وسمي6954221521069042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية الناصرية للبنينادبيكرار حيدر عايد سعيد6955221521001051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية التعاون المختلطةادبيحسين حسن محيسن حميدي6956221521224004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية المؤمنات للبناتادبيمروه خلف حلبوص عودة6957221522138035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبينور رياض مطرود هاشم6958221522155042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين محيبس سرحان رومي6959221521010027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية قرة االعين للبناتادبينجاح حسين جويد حرجان6960221522124030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية بدر الكبرى للبناتادبينور الهدى احمد عبد العظيم احمد6961221522153061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية شبعاد للبناتادبيهديل مكي هليل ناجي6962221522194027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمحسن محمد شماخ منشد6963221521307131

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية كربالء  للبنينادبيهيثم ثامر ضايف راعي6964221521036029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية صدى النجاح االهلية المسائية للبناتادبيمروه جبار والي كطافه6965221522322006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد محمد صادق علي6966221521010007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الشطرة للبنينادبيسجاد غني تايه جحين6967221521018044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية بابل المختلطةادبيزهراء غفار طاهر علي6968221522207002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الشباب للبنينادبيمصطفى كامل فرج جبر6969221521033068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية النور للبناتادبيرهام خالد هادي بردان6970221522156037
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية الخمائل للبناتادبيشيماء احمد وفي بدن6971221522196015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية الصدرين المختلطةادبيحسن رحيم منشد مخرب6972221521213005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية المختار للبنينادبيعلي قاسم لطيف حسين6973221521047112

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيحيدر علي جودة عذيب6974221521071010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية الثوار المختلطةادبياحمد راضي جاسم محمد6975221521226002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية االزدهار المختلطةادبيبركات فليح حسن علي6976221522206004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية الناصرية للبنينادبيمحمد جليل زغير صفوك6977221521001057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية الشطرة للبنينادبيانور محسن شكير حمود6978221521018011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية الناصرية للبنينادبيعبد العزيز صالح خلف ايدام6979221521001035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية النور للبناتادبيهديل جبار صبر نصير6980221522156093

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية العقبة للبناتادبيدينا عمران محمد عليخ6981221522111008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391 تموز للبنات14ثانوية ادبيبدور طاهر عبد الحسن ناصر6982221522127005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية الوالية اللبناتادبيمنار كزار سلمان عطشان6983221522190031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيكرار عماد رفيق حسون6984221521307124

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية الغدير للبنينادبيأحمد اياد جبار مهلهل6985221521050001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية الجواد للبنينادبيعباس ابراهيم ناصر جبر6986221521062065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ احمد يوسف محمد6987221522151044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية أور للبناتادبيمريم صالح عيدان خلف6988221522154016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية بردى للبناتادبيصفاء ستار بلبول طينه6989221522163028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيوسام علي عباس زباله6990221521300081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياحمد ناصر خضير جوده6991221521086014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية الخلود المسائية للبناتادبيسمية موسى سريح كاغد6992221522323018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية الرفاعي للبناتادبينرجس كريم يالب شغي6993221522168053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية الصدرين المختلطةادبيأحمد ناصر حسين علي6994221521213004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية الحكمة المختلطةادبيامل طالب جبار عبد الحسين6995221522218001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية الصادق للبنينادبيساجد صباح جابر جلمود6996221521070031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية قرة االعين للبناتادبيساره حميد علي خضير6997221522124023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية الوحدة للبناتادبيليلى خميس سنبل رداد6998221522150024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية الشموخ للبناتادبيسماح سعد خلف خزعل6999221522134040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية النور للبناتادبيدعاء عبد الحسين جمعة عاشور7000221522156026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحيدر عبد العالي غزاي بياوي7001221521082022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية الحوراء االهلية اللبناتادبيرانيا زهير حسن مجيد7002221522186003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية البطحاء للبناتادبيحنان سعد كصاب ناصر7003221522160011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية السوق للبناتادبينور حسين عايد رداد7004221522100058
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيعلي صعيب جبير صكر7005221521319028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيأمير جميل كامل ماهر7006221521079009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينادبيمحمد محسن كريم مهيون7007221521087010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية الشموخ للبناتادبيجيهان ناجي حسن زغير7008221522134016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية الجواد للبنينادبيعالء كاظم زايد مفتاح7009221521062077

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية الناصرية للبنينادبيضرغام شبيب سلمان خنجر7010221521001031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس فاضل جثير زغير7011221521010049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيمهند محسن جواد كاظم7012221521025006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية العقبة للبناتادبيتسنيم كامل يوير حايف7013221522111004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية المختار للبنينادبيالحمزه أديب جواد صادق7014221521047021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية  الناصرية للبناتادبيندى صاحب مهدي سهل7015221522149059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية المختار للبنينادبيحسين عمران شاكر محسن7016221521047052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية المختار للبنينادبيسجاد حسن ناشي ضامن7017221521047071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء عبد الحسن جاسم حسين7018221522107027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء كريم دخيل باني7019221522107030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية الناصرية للبنينادبيعلي باسم كاظم حيوك7020221521001039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية الناصرية للبنينادبيعلي وسام يوسف فيصل7021221521001046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيطيف واثق جبار صالح7022221522144010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرؤى رسول حسن عبد7023221522177015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية الناصرية للبنينادبيمصطفى عبد علي طويرش طاهر7024221521001069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية الصادقون للبنينادبيغسان جاسم محمد منسي7025221521059019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية ام البنين للبناتادبيديار رعد سالم وداي7026221522152022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيساره رياض عبد النبي عبد هللا7027221522153044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيحسين مجيد ضهد فدعم7028221521308009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية االخاء للبنينادبيعلي غالب حفيني جابر7029221521037056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيعباس ناصر علي حسن7030221521306063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية البطحاء للبناتادبيامل جوني كسار دحام7031221522160004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية المختار للبنينادبيياسر محمد لطفي عباس7032221521047185

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية الناصرية للبنينادبيعباس ناصر حسين دهام7033221521001034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية الكرمة  للبنينادبيماهر سمير خلف عيسى7034221521039061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيآيات عدنان حسين جبار7035221522174021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي حسن نوري عبد الرضا7036221521009045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيعباس صالح حسن ناصر7037221521301028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزمن جابر هاشم عبد هللا7038221522107025
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية سكينة للبناتادبيهدى صالح جاسم ياسر7039221522116070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية كربالء  للبنينادبيكريم سمير عويد محمد7040221521036022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء محمد لفته سمير7041221522164013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية النرجس اللبناتادبيفاخته عدنان هاشم عبيد7042221522182034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية النصر للبناتادبيمروه عبد الحسين عكيس عطيه7043221522167058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382ثانوية مسقط المختلطةادبيصابر عهد عبد علي مجيد7044221521234006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381اعدادية الصادق للبنينادبيحيدر حسن معله حسون7045221521070026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381اعدادية الصادق للبنينادبيحيدر سالم صكبان ساجت7046221521070027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيعبد الكاظم جوده حسين جويد7047221521306065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياخالص خالد سكران ضباب7048221522107001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيصفا احمد موسى كاظم7049221522155021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيصفا عدنان هاشم حسن7050221522155022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيمحمد جاسم محمد رستم7051221521230011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية الجهاد للبناتادبيايات عزيز عبادي ياسر7052221522121006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانويه اريدو للبناتادبيحنين علي الزم حفاز7053221522145013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية الصادق للبنينادبيعقيل فليح حسن جياد7054221521070049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379 تموز للبنين14اعدادية ادبيمنتظر يوسف عقيل عبد هللا7055221521048045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيكرار صبيح طاهر جوده7056221521307123

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحسن فرحان زغير محيسن7057221521028017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية العكيكة للبنينادبيعالء صباح هاني خفي7058221521041036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيوليد خلف عبد الحسين حمود7059221521086108

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية بدر الكبرى للبناتادبياديان عقيل شنان صبر7060221522153001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378ثانوية الخمائل للبناتادبيايناس يوسف خلف جبر7061221522196004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عبد المهدي عبد الحسين خلف7062221522151020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف علي فاخر حسين7063221521010046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبينزار ابراهيم عذاب داخل7064221521248015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية الحوراء للبناتادبيهدير حسين علي محمد7065221522130039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية النور للبناتادبيصبيحه عبد الكريم علي حسين7066221522156059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376ثانوية المؤمنات للبناتادبيصابرين سالم فليح حسين7067221522138026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيسالي جمال احمد عبد الوهاب7068221522144007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375اعدادية الجزائر للبنينادبيمهند مجيد شويع هليل7069221521042049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375ثانويه اريدو للبناتادبيسماء طارق محسن مناتي7070221522145028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية المختار للبنينادبيعلي رعد عبد الكريم حسون7071221521047102

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية الصادق للبنينادبيسيف منذر حسن خضوري7072221521070037
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء صبار مشرف جلود7073221522149026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيبسمه عباس خلف ذبيح7074221522153015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية الشموخ للبناتادبيمروة طالب خيون كاظم7075221522134050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية االخاء للبنينادبيحسين شرشاب نبيت ساجت7076221521037026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373اعدادية الشطرة للبنينادبيحسن عبد الرحيم حسن عنتيك7077221521018017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية الخنساء للبناتعلميلمياء طالب شهد زاهي7078221512103147

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعلي هشام ضايف سالم7079221511035179

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الوفاء للبناتعلميرانيه احمد كريم عصفور7080221512172029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية الوفاء للبناتعلميرحاب ثجيل مهدي صالح7081221512172031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية التضامن للبنينعلمينزار خليل عبد هللا نافل7082221511016053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية الجزائر للبنينعلميعباس محسن حنون عياده7083221511042023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية الفهود  للبنينعلمييعرب مزعل عريبي خلف7084221511046123

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية النيل للبناتعلمييسرى عباس مليح جاسم7085221512169116

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية  الناصرية للبناتعلميهاله عبد المطلب عبد الكريم حسين7086221512149051

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية الرفاعي  للبنينعلميعلي حسين مسلم هويدي7087221511028111

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444اعدادية البصرتين  للبنينعلميباسم محمد كريم شاهين7088221511029021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمينور رزاق فاضل ساجت7089221512117038

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443اعدادية النصر للبناتعلمينور حسين فندي مشيري7090221512167055

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميعايد محمد منصور بهلول7091221511311040

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينعلميهمام عباس عمر شريف7092221511060023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية البصرتين  للبنينعلميحارث عادل ناهي نعيم7093221511029026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية الطموح المختلطةعلميسعد نعيم عبود عباس7094221511236030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلمياحمد محمد كاظم وريور7095221511306011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439اعدادية عشتار للبناتعلميوالء علي محمد عبد الزهره7096221512158103

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية  الناصرية للبناتعلميمريم رسن علوان عذيب7097221512149041

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية السوق للبناتعلمينور ناجي فالح معارض7098221512100152

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437اعدادية قلعة سكر للبناتعلميفاطمه عامر محسن شهاب7099221512171085

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية عشتار للبناتعلميزهراء عبد الكريم حليحل محسن7100221512158042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الفرزدق المختلطةعلمياالء هاشم بدير ضيدان7101221512219001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميغصون عبد الحسين حمد رهيج7102221512128063

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميابتهال عادل حسن مطير7103221512153001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية النور للبناتعلميدعاء فالح كاظم دحام7104221512156033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية553اعدادية الفرات للبناتعلميسارة سيف الدين علي محمد7105221512101101

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية542اعدادية تونس للبناتعلميانعام عامر مسير نعيمة7106221512106012

236 من 209صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية542اعدادية تونس للبناتعلميرانيا عامر مسير نعيمة7107221512106035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية528ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميمصطفى شعالن محمد بديوي7108221511014053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية525ثانوية النور للبناتعلميزينب عودة مناع جبر7109221512156063

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية517اعدادية العكيكة للبنينعلميحسين محمد عويد ساجت7110221511041044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية الوحدة للبناتعلميحوراء خالد تايه صياح7111221512150019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية515ثانوية النور للبناتعلميفرح ناصر جابر محسن7112221512156105

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية الشباب للبنينعلميطالب شيال حيبش غضبان7113221511033067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية النصر للبناتعلمينورا جبار خليفه فتات7114221512167058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية508اعدادية البصرتين  للبنينعلميعلي عادل عرار غالب7115221511029101

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية الفضائل للبناتعلميدعاء عبد الزهره عبد غفله7116221512104012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية الفضائل للبناتعلميزهراء رافد خميس بكه7117221512104020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية الفرات للبناتعلميزينب قائد سالم عليم7118221512101050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية503اعدادية البطحاء للبناتعلميشيماء جبر جديد بايش7119221512160032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية502ثانوية الفاطميات للبناتعلميحوراء محمد جبر عبود7120221512126015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية501ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميرشا سعيد مكطوف لكن7121221512129021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميساره سلمان وشيل حبيب7122221512153130

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية الرفاعي  للبنينعلميمرتضى عبد االمير سمير ياسر7123221511028170

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية كربالء  للبنينعلميسيف صبار جساب جبر7124221511036124

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية البطحاء للبناتعلمياسراء عايد سالم سرسوح7125221512160005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية النور للبناتعلميايمان محمد عباس ضمد7126221512156019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي محسن فاخر حسين7127221511002156

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية الفاضالت للبناتعلميرواء شعالن مزهر شذر7128221512165040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية الفاطميات للبناتعلميدعاء سالم صريوج عجيل7129221512126016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية تبارك اللبناتعلميمنار ماجد حسين معيدي7130221512184016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية زنوبيا للبناتعلميزينب عاشور طالق سالم7131221512108013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية الوالية اللبناتعلميطيبه فتاح علي نعيثل7132221512190034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية البصرتين  للبنينعلميحسين كامل جالب عجيل7133221511029045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية أور للبناتعلميهدى وهاب عبادي حنون7134221512154115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الخنساء للبناتعلميساره محمود شاكر جخيور7135221512103110

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية الفرات للبناتعلميساره محمد قاسم مهدي7136221512101056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية الشموخ للبناتعلميزينب مجيد طالب موحان7137221512134038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميزهراء غانم بجاي ماجد7138221512153103

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية العكيكة للبنينعلميمحمد كاظم شريف غازي7139221511041150

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية السالم للبنينعلمياثير صالح محيسن عوض7140221511013001
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية العالمة االميني للبنينعلميمصطفى رحيم جاسم محمد7141221511054062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية484االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر ماجد كاظم رهيش7142221511003332

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميمروه رياض جواد كاظم7143221512153200

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية الشرقية للبنينعلميمحمد مطر عويد سحيب7144221511007148

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية عشتار للبناتعلميحنين سعيد حسين عبد7145221512158022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية الفرات للبناتعلميتيسير شاكر عبد العالي عبد الحسن7146221512101019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية االخاء للبنينعلميعلي صالح زناد خزال7147221511037077

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية480ثانوية الرازي االهلية للبنينعلميمهيمن حميد كاظم نجم7148221511093051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية الجمهورية للبنينعلميعباس محمد فياض فدعم7149221511002115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية النور للبناتعلميهديل خريبط مالخ بردان7150221512156133

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية ام البنين للبناتعلميداليا مزهر عبد عبد الواحد7151221512152017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية حيفا للبنينعلميساره صالح عبد الهادي مجيدي7152221512072007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية ابي الخصيب المختلطةعلميحوراء علي حسين فاخر7153221512212001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية النور للبناتعلميبنين صباح دريس حسن7154221512156023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الخنساء للبناتعلميدعاء رياض نعمه جبر7155221512103050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية قلعة سكر للبناتعلمينور رحم خضير عبد7156221512171115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية الكسائي المختلطةعلميهبه محمد حسن معن7157221512244008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الكرمة  للبنينعلميكرار هادي فياض شناوه7158221511039102

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميعبد هللا وليد ماجد جاسم7159221511035147

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية الفرات للبناتعلميأسماء سعد شطنان جويد7160221512101002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميخالد عبد هللا محمد خالد7161221511010053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلمييقين وسام كاظم نجم7162221512155136

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية الفرات للبناتعلميدعاء عبد الحسين عبد والي7163221512101028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية العقبة للبناتعلميجيهان أمين زباله محمد7164221512111015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية المبدعون االهلية  للبنينعلميمصطفى حبيب نزال مري7165221511088016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية الهدى للبناتعلميزينب حسين حسن بديوي7166221512146030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية النصر للبناتعلميريام ضياء شهاب علي7167221512167022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية المعارج األهلية للبناتعلميزهراء راشد جويد حبوب7168221512175040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية حيفا للبنينعلمينرجس ابراهيم جليل غميس7169221512072012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية المروج للبناتعلميمشاعل فهد صكر حافظ7170221512137020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية بضعة الرسول للبناتعلميدالل كريم رحيم عبيد7171221512129017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلميحيدر صالح سكر حافظ7172221511069016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية صدى النجاح االهلية المسائية للبناتعلميزينه صادق زوير لجالج7173221512322006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية الفضائل للبناتعلميزينب معن خريبط حسين7174221512104028

236 من 211صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية المثنى للبنينعلميمرتضى حسن جابر بجاي7175221511032077

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية الخنساء للبناتعلميغفران ذهب شري حسن7176221512103135

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية أور للبناتعلميمريم ناصر سبتي حبيب7177221512154093

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء خضير خلف مرزوك7178221512103074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية الفرات للبناتعلميفاطمه طالب كاطع هوير7179221512101074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية ام البنين للبناتعلميمنار عباس اسماعيل عبيد7180221512152069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية االخاء للبنينعلميمنتظر عبد االمير جاسم ناصر7181221511037111

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلميحسين عطيه مناحي جبار7182221511020040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية بردى للبناتعلمينرجس جواد ياسر مهدي7183221512163094

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية الكرمة  للبنينعلمياحمد عدنان كاظم هاشم7184221511039010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية النور للبناتعلميشفاء صالح جياد غانم7185221512156082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية النهضة للبناتعلمياالء هادي رحيم نعيمه7186221512147006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلمياحمد رمزي شهيد مجيد7187221511035013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عبد الحسين جابر عبود7188221512103098

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميتماضر سامي رشاش خيون7189221512153043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميساره احمد حسن ناصر7190221512155070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية العقيلة للبناتعلميتبارك محسن علي ياسين7191221512179010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية السوق للبناتعلمينور عبد الحسين فاضل حسن7192221512100150

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية الرفاعي المسائية للبنينعلميمالك بشير هويش شنجار7193221511311063

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية الكرمة  للبنينعلميسجاد عبد الحسين رهيوط مكطوف7194221511039055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية الخوارزمي للبنينعلميمحمد حسين ياسر حسين7195221511009072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلمياماني جابر جاسم جبر7196221512155016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية سكينة للبناتعلميازهار جاسم زباله نجم7197221512116003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميعهد حمزه مهدي حسن7198221512107042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الفيحاء للبناتعلميدعاء عبد االمير نصيف جاسم7199221512109023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الشيماء للبناتعلميهبه هالل سمير طارش7200221512110033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحال محمد بدر حيال7201221522107013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء أيوب عطية حسن7202221522151018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه فيصل كاظم فيصل7203221522106024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية االصالح للبنينادبيحيدر ريسان سنيم سفيح7204221521015005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية قرة االعين للبناتادبيمنى موفق حسين حسن7205221522124029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية االبرار للبنينادبيمصطفى محمد صالح عبد العزيز7206221521091021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450ثانوية زهرة النجاح للبناتادبيزهراء حامد يونس محمد7207221522195003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية الجواد للبنينادبيرسول علي كريم شامر7208221521062048
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبينور احمد نوري داود7209221522174018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب كريم عبد الساده حسن7210221522104017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447ثانوية المؤمنات للبناتادبيوالء قاسم كسار ساجت7211221522138044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية االطهار للبنينادبيسالم جعفر مطير طبش7212221521034021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي عبد هللا سعود راشد7213221521090055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب خيري نزال عباس7214221522160027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرؤى هشام محمود خضير7215221522155007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442اعدادية االصالح للبنينادبيعدنان غالب سنيم سفيح7216221521015012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية441الخارجيونادبيحازم عارف مطشر عجيمي7217221521400009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439اعدادية البطحاء للبنينادبيهاشم علي ريسان محراث7218221521006097

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439اعدادية النصر للبناتادبيزهراء جاسم سالم عباس7219221522167031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439اعدادية المختار للبنينادبيابراهيم جواد كاظم حسن7220221521047003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية الشيماء للبناتادبيغفران فريد حسن مجيد7221221522110021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيزينب محسن عباس عزيز7222221522227009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عبد الكريم ربيح عبيد7223221522134030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبياسامه عبد الهادي كاظم هاشم7224221521306013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية السوق للبناتادبينور صبيح جهاد خافور7225221522100059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الصادقون للبنينادبينهاد جاسم حمد شويل7226221521059031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية زنوبيا للبناتادبيسجى كاظم عبد الرضا عبد الجبار7227221522108012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية المختار للبنينادبيعلي محمد عبد الكاظم عوده7228221521047115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية المصطفى للبناتادبينداء حسين علوان مشري7229221522105077

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الميثاق للبنينادبيسيف ريسان ثجيل عواد7230221521064008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية سكينة للبناتادبيسرور احمد محمد مزعل7231221522116039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الجهاد للبناتادبينور رياض عواد خليل7232221522121030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية الشيماء للبناتادبيمروه عامر نايف سلطان7233221522110022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية األنوار األهلية للبناتادبيبلسم عمار خلف كاظم7234221522142001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي حيدر كاظم مهوس7235221521018066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيهاجر أحمد عبد عاجل7236221522177062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الميثاق للبنينادبيواثق عدنان هويدي غالي7237221521064024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية االخاء للبنينادبيذو الفقار علي هشام عبد الرزاق7238221521037032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحسام علي شراد محمد7239221521009021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الفاطميات للبناتادبينوف حسين علي عناد7240221522126033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الجوادين للبنينادبيعبد العظيم كريم معلي معلو7241221521012020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية ام البنين للبناتادبيغيداء عزيز مهدي جرات7242221522152049
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الوركاء للبناتادبيفرقان ناصر وهيب منصور7243221522157036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانويه اريدو للبناتادبيرند حسين عبد هللا جبار7244221522145018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية البطحاء للبناتادبيختام حوشان جار هللا راشد7245221522160014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية عشتار للبناتادبيالعنود حمود شمخي عالي7246221522158006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية البطحاء للبناتادبيمالك حيدر عبد كلهام7247221522160050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيجواد كاظم جايد حميد7248221521005008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الشيماء للبناتادبينهى كسار حمود عليوي7249221522110026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية بدر الرميض المختلطةادبيمزاحم صباح فارس محسن7250221521250006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية المصطفى للبناتادبيسحر جابر قاسم جابر7251221522105059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الفرزدق المختلطةادبيحسين شلهم حريز بحويس7252221521219007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية العكيكة للبنينادبيواثق صالح عبد ناشي7253221521041070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية علي المرتضى للبنينادبيحيدر محمد عبد هللا بعنون7254221521038013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيضياء كريم كاظم لهيبه7255221521306058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبياسراء عبد الرضا وهيب عمار7256221522208001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية قبضة الهدى للبناتادبينور احمد أرحيم منشد7257221522136032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية الشموخ للبناتادبينرمين كاظم جبار طخيخ7258221522134054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية الطيبات اللبناتادبيهدير جواد عبد هللا حسين7259221522189029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك أحمد كريم جاسم7260221522152012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس عدنان عباس شريف7261221521005022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد علي خطار عريش7262221521009006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية الحبوبي المختلطةادبيايهاب احمد كاظم عزران7263221521211002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية حبيب بن مظاهر للبنينادبيعلي جاسم سدخان كاطع7264221521071015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا عدنان وريور عيسى7265221521048030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية الفردوس للبناتادبيسمية مطرود حطاب وصخ7266221522102024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية تونس للبناتادبيحنان صبيح صالح عبيد7267221522106012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية الكوثر االهلية للبنينادبيضيف علي كاظم حميد7268221521094004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية العكيكة للبنينادبياحمد مزهر غضبان عزيز7269221521041003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية بدر الكبرى للبناتادبينداء عبد الكاظم ريسان حميد7270221522153058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433 تموز للبنات14ثانوية ادبيهدير سلمان حامد سمير7271221522127023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيبراء ابراهيم علي جازع7272221522227003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الكندي للبنينادبيعلي جاسب جويد عنايه7273221521011058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار عدنان محمد جعفر7274221521010089

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الكندي للبنينادبييوسف عايد اشريف معن7275221521011106

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الناصرية للبنينادبيمخلد عمار عويد جبر7276221521001064
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الناصرية للبنينادبيمرتضى جاهد فياض منصور7277221521001065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الفردوس للبناتادبينسرين كاظم حميد عبد الرضا7278221522102038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الفرات للبناتادبينوره حسن لفته مساعد7279221522101041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية العقيلة للبناتادبيرند فاضل صخيل سفيح7280221522179005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية العقيلة للبناتادبيهند عادل عبد هللا حسن7281221522179017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب عبد الوهاب عبد هللا رداد7282221522161031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء نعيم شجي عويد7283221522130023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية اليرموك للبنينادبيحيدر محمد عويص حسين7284221521004016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الخوارزمي للبنينادبيرعد شمخي جبر جويسم7285221521009030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعالء كاظم ظاهر حسين7286221521086061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية رملة للبناتادبيزهراء طالب عبد الرحيم غانم7287221522115019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الفردوس للبناتادبياالء يحيى حسن عواد7288221522102002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمد خلف حسن ذرب7289221521028058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسن محمد عكلو عبيد7290221521086023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية القيثارة للبنينادبيمحمد كاظم عوده عبيد7291221521051075

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية النجاح للبنينادبيحسام يونس عكله صيوان7292221521067013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء صباح سلمان نايف7293221522107022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية الشهداء للبنينادبيعلي عبد المهدي صالح مونس7294221521057017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية القمرين المختلطةادبيوليد عبد الكريم تويلي مطلك7295221521240030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية االخاء للبنينادبيازهر عادل جليل جويد7296221521037010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الشرقية للبنينادبيحسين عدي موسى عبود7297221521007018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيكرار كريم جري عجيل7298221521005035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية  الناصرية للبناتادبيوديان فاضل محمد لفته7299221522149065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية غزة للبناتادبيزهراء عيسى مكطوف زوري7300221522170021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية النبوغ للبناتادبينبراس عبد الرزاق صخيل حسن7301221522114025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية سكينة للبناتادبيموج سعد عودة شنجار7302221522116060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية الفالح المختلطةادبيعلي عماد شلواط عصواد7303221521204033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية النور للبناتادبيجنان رزاق حسن محمد7304221522156016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية زنوبيا للبناتادبيتقى ماجد جبار ناصر7305221522108004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية  الناصرية للبناتادبيساره جواد كاظم خضير7306221522149038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيامنه ثامر صالح سدخان7307221522155001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعلي عبد االمير عبد الحسن كزار7308221521227023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبيمسلم عقيل جبار صالح7309221521083011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية االطهار للبنينادبيمحمد حبيب مكطوف جياد7310221521034045
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية تونس للبناتادبياالء مهند كاظم طخم7311221522106005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431ثانوية البينات للبناتادبيزينب علوان ضيدان حسان7312221522193042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية البطحاء للبناتادبيعلياء حميد رزيج عليوي7313221522160039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الفرات للبناتادبينجاب احمد مهلهل نصار7314221522101035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية المصطفى للبناتادبيمروى غالب حسين جابر7315221522105075

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431ثانوية زنوبيا للبناتادبيعذراء عباس ناصر سعدون7316221522108017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431ثانوية النور للبناتادبياسراء عبد العباس عبد عباس7317221522156003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية عشتار للبناتادبيمريم حسن عبد علي شاطي7318221522158042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية أور للبناتادبيضحى جابر فرحان جبر7319221522154014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبيضياء كريم ثجيل عبد7320221521248008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية السوق للبناتادبيحوراء عبد الهادي صالح عباس7321221522100014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الجواد للبنينادبيعبد هللا عقيل عبد مكطوف7322221521062075

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد سامي عطيه كاطع7323221521004023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية البحتري المختلطةادبيمسلم محمد عبد الرضا داخل7324221521222031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانويه اريدو للبناتادبيحنين حميد عوده كطافة7325221522145011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430 تموز للبنات14ثانوية ادبيرسل سعد منخي جبار7326221522127010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيهديل عوده هاشم عمل7327221522131022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية السوق للبناتادبيفاطمه محمد حسن عليوي7328221522100051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية النور للبناتادبيحنين شهاب عبد خلوهن7329221522156018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء محمد عبد هادي7330221522149030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه عواد غالي شعير7331221522170034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد محسن عجيل جبر7332221521028006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية الضحى المختلطةادبيكاظم داخل شارع حمود7333221521221022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيعباس علي عوده محمد7334221521310038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي هادي حواس عاتي7335221521300055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية الحدباء للبناتادبيرؤى حنون علي مظلوم7336221522162017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب ماجد جاسم حنوش7337221522134034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية علي المرتضى للبنينادبيعباس جاسم جايد منخي7338221521038018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيحسين نعيم فنوخ بجاي7339221521302021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية المصطفى للبناتادبيبتول نجيب ياسين سمير7340221522105016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيحوراء علي جاسم سالم7341221522153022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية الفاطميات للبناتادبيمروه عباس خارج حنظل7342221522126026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية الكرمة  للبنينادبيكاظم جواد كاظم محسن7343221521039057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية العقبة للبناتادبيغفران كاظم مطشر زبون7344221522111023
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية المختار للبنينادبيفهد سعد بريسم علي7345221521047128

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية  الناصرية للبناتادبيحنان نجم عبد حسن7346221522149012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعماد مزهر مشخول حسن7347221521238017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعباس علي جبر ياسر7348221521209011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية الفالح المختلطةادبيسيف علي حسين علي7349221521204025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية الثوار المختلطةادبيمرتضى قاسم عبد عباس7350221521226020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية الشرقية للبنينادبيحسين رزاق حاتم سلمان7351221521007017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبيحيدر علي شاكر جاسم7352221521035013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسن فالح حسن حمود7353221521086022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه ماجد عواد محيسن7354221522164024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية الطيبات اللبناتادبياسيل كاظم خلف شذر7355221522189003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيفاطمة عبد الحسين داغر عبد هللا7356221522144012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيوجدان حسين غانم جالب7357221522136040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية النور للبناتادبيهاجر علي مرعي واجد7358221522156084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ كاظم حسن منهل7359221522110024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية تونس للبناتادبيزينب خيون هاشم راهي7360221522106018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية العقبة للبناتادبيخديجه عبد هللا طارش سعود7361221522111007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية  الناصرية للبناتادبيزينب رشيد مجيد حميدي7362221522149032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية االطهار للبنينادبيكرار بشير عباس كاطع7363221521034038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية المجاهد المختلطةادبيحمزة معارج اغثيث كحامة7364221521210002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيمحمد علي فرحان نغيمش7365221521319035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيبدر شكبان كامل ثويني7366221521311013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية الكوثر االهلية للبنينادبيعلي حسن راضي حسين7367221521094005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية المصطفى للبناتادبيسجى زكي جابر اسماعيل7368221522105056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبينور ذياب حمد داود7369221522321043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية العقبة للبناتادبينور الهدى خضير نعيمه عبد الزهره7370221522111036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الناصرية للبنينادبيسجاد حمدان مطلك حلو7371221521001025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية البحتري المختلطةادبيزمن كريم علوان لطيف7372221522222002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الوالية اللبناتادبيرباب محمد عبد محسن7373221522190009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الشرقية للبنينادبيضياء نجم عبد هللا عريبي7374221521007031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن علي محسن عبد هللا7375221521010016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية كربالء  للبنينادبيكرار حيدر شريف شنيار7376221521036020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيعقيل عبد الحسين خميس كسار7377221521230008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الفهود  للبنينادبيكاظم حسين خميس علي7378221521046024
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه نعيم غريب بنيان7379221522160046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية رملة للبناتادبيرواء خيري وريور سمير7380221522115014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسن ناجي فليح حسن7381221521048015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الجواد للبنينادبيسامر غانم جمعة عباس7382221521062051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الخلد المختلطةادبياحمد عواد حمود حريجة7383221521245002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الضحى المختلطةادبيمهند سلمان علي يوسف7384221521221026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيحيدر عبد الخالق كريم السويف7385221521311025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية السوق للبناتادبيعلياء ثويني حسين قصاب7386221522100047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية المصطفى للبناتادبيسجى شعبان عمران موسى7387221522105057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحيدر جليل بشير حمود7388221521238009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيعلي فايز عبد هللا عوده7389221521068014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية النرجس اللبناتادبيصفا رياض كريدي مهدي7390221522182031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين صبري سلمان سعود7391221521010019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية العكيكة للبنينادبيعماد يحيى طاهر عبود7392221521041046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية المصطفى للبناتادبيفاطمه حسين جاسب مدلول7393221522105069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب جميل بستان حمادي7394221522124020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية عشتار للبناتادبيغدير علي ناصر عطية7395221522158037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية اليرموك للبنينادبيازهر ابراهيم جوده مرزوق7396221521004006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحازم ناظم نجم مطرود7397221521005010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيهديل شاكر جبار طرخم7398221522153069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية القيثارة للبنينادبيابراهيم جاسم ناصر حسين7399221521051001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبينجم حسين عبد هللا يعقوب7400221521083012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية تونس للبناتادبيبسعاد خيون هاشم راهي7401221522106008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب علي حسين عبيد7402221522105051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية تونس للبناتادبيوئام علي عبد عسكر7403221522106036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمنتهى كريم عباس غافل7404221522155031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيارشد حسن ناصر حسين7405221521306012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيوائل سالم عطشان بريس7406221521319044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية الفالح المختلطةادبيخديجه هاشم عبد اعذيب7407221522204005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية المعارف المختلطةادبيعباس حسن جاسم خصيم7408221521239013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية العكيكة للبنينادبيرياض عبد الساده عبود طعيمه7409221521041024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426الخارجيونادبيكمال جواد كاظم احمد7410221521400043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية المصطفى للبناتادبيشيماء صباح صبار عبد الحسن7411221522105066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الصادق للبنينادبيحسن كريم خضير نشمي7412221521070020
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد عودة بدر عذاب7413221521300011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية الحبوبي المختلطةادبيفراس ريسان جاسم حفاز7414221521211015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية الفاطميات للبناتادبيبيادر عماد جواد زاجي7415221522126005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية وليد الكعبة للبنينادبياحمد موازي عطا هللا مسير7416221521082004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الصادق للبنينادبيعلي خلف خطار كعيد7417221521070053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية تونس للبناتادبيهديل سمير حرز ناصر7418221522106034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور محمد غالي جبر7419221522107059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية البطحاء للبناتادبيابرار عبود كوري صياح7420221522160001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية البطحاء للبناتادبيبتول احمد حسين غموس7421221522160009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيوجدان عبد الكريم عبد ثجيل7422221522177068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية البينات للبناتادبيساره رحمن يوسف فنغش7423221522193046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس عوني جودة محمد7424221521010048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيرشيد عبد الحسين منسي طهيمز7425221521304007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسيف محمد جاسم محمد7426221521005017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية الحكمة المختلطةادبيهديل خير هللا شاكر عبد7427221522218009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية الكرمة  للبنينادبيايمن عدنان عتيوي صبر7428221521039017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية قرة االعين للبناتادبيمريم عباس عويد جايد7429221522124028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزمن زري عطية مظلوم7430221522107026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية سكينة للبناتادبينرجس سالم مهدي محمد7431221522116067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية الفضائل للبناتادبياسراء جبار عبد الكريم منصور7432221522104002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية البطحاء للبناتادبياسيل رحيم عبود حبيب7433221522160003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيالهام سالم عجيمي مزعل7434221522153006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه محسن حشف الزم7435221522164025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية ام البنين للبناتادبينور فاضل جبار حسن7436221522152058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية الكرامة للبناتادبيندى محمد عبد هللا حيدر7437221522151046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية االصالح للبنينادبياحمد اسماعيل سعدون شويعي7438221521015001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس مؤيد جاسم عبد الرضا7439221521010050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية الجوادين للبنينادبيحسين داود سلمان نغيمش7440221521012010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية الفجر للبناتادبيحوراء خلف جبار محيسن7441221522132003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية الضحى المختلطةادبيعبد الرحمن احمد حايف مسيفر7442221521221017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية المعارف المختلطةادبيأزهر مجبل حمود عذاب7443221521239001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحسين هادي عبد عيسي7444221521020023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيمرتضى جمعه حنون حسين7445221521306114

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية المعارف المختلطةادبيعباس داود سلمان عبد الحسن7446221521239014
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية المعارف المختلطةادبيقاسم محسن عباس خماط7447221521239021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيضياء وليد شعالن مزهر7448221521227018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية علي المرتضى للبنينادبيمحمد سلمان مناحي كريم7449221521038031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى عبد هللا عدنان شذر7450221522110027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين عطية حسن حسوني7451221522110008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية حيفا للبنينادبياسراء حسين حميدي نصيف7452221522072003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية  الناصرية للبناتادبيزهراء ناجح حنون مران7453221522149031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية غزة للبناتادبيمريم كامل عوده غافل7454221522170037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية المصطفى للبناتادبيبتول حسين جخر صويحي7455221522105014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية الحوراء للبناتادبيآيات كريم حسن شمخي7456221522130001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الوحدة للبناتادبيغفران زاهر الزم محمد7457221522150021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الوحدة للبناتادبيرسل أحمد حسين حميد7458221522150008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية ام البنين للبناتادبيإيناس محمد خشان كاظم7459221522152008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيساجد حسام حقيق دهيم7460221521227012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية الوالية اللبناتادبيحنان عطشان حمزه فكع7461221522190008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية العكيكة للبنينادبيحيدر ابراهيم عبد االمير عنيد7462221521041018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية التعاون المختلطةادبيزينب يحيي عطيه حمد7463221522224004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية المختار للبنينادبيباقر عبد اللطيف فاخر طعمه7464221521047026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمشتاق طالب راضي ذخر7465221521069045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية سكينة للبناتادبياسماء صالح جياد غانم7466221522116003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغفران عبد الرحمن حمود مهاوش7467221522155025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية الميثاق للبنينادبيهاني تموز شمخي ناصر7468221521064023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية الصادقون للبنينادبيأحمد هادي حسن محمد7469221521059002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية تونس للبناتادبيكوثر علي جاسم عسكر7470221522106025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية المصطفى للبناتادبيبتول عباس مهلهل هنيدو7471221522105015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية الوركاء للبناتادبيسارة خير هللا محمد صدام7472221522157026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيميس عادل علي عجيمي7473221522153055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية ام البنين للبناتادبيختام محمد حسن صالح7474221522152020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية بردى للبناتادبيهدى عبد علي والي مطر7475221522163055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية الكرامة للبناتادبيبراء حسين سعيد شنين7476221522151009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيريام عبد الحسين علي حسين7477221522209006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية الحكمة المختلطةادبيغسان عبد الكاظم رزن حدود7478221521218010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الخوارزمي للبنينادبيكرار ناصر جواد محمد7479221521009061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةادبيابراهيم علي طارش ماضي7480221521248001
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية الضحى المختلطةادبيساره كامل هادي مطير7481221522221001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الشباب للبنينادبيسيف علي سلمان محيسن7482221521033030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية المختار للبنينادبيسجاد عقيل هادي عامر7483221521047075

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الفرات للبناتادبيساره نعيم سركال جار هللا7484221522101023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية القيثارة للبنينادبيعلي سعد طارش فهيد7485221521051056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421 تموز للبنين14اعدادية ادبيانور عواد مظلوم عطشان7486221521048009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعماد جميل ذرب علي7487221521054043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الفيحاء للبناتادبيابتسام جواد عبد مجلي7488221522109001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية علي المرتضى للبنينادبيعلي مؤيد حمد سليمان7489221521038026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية المصطفى للبناتادبيحنان علي مرود حسين7490221522105022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية العقبة للبناتادبيبشرى حبيب الزم طرخيم7491221522111003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية االبرار للبنينادبيعباس وحيد جويد ضيدان7492221521091014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الفردوس للبناتادبينور جاسب عباس حسن7493221522102040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية  الناصرية للبناتادبيمادلين جعفر ميس كامل7494221522149057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء خالد عبد هللا حمد7495221522152018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421 تموز للبنات14ثانوية ادبيسلوى عباس خضير فرعون7496221522127013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد اللطيف كريم كاظم حسون7497221521004028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحمزة سعد هادي عبيد7498221521020025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيصفاء عبد الحميد ريكان عجيمي7499221521227017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسرمد سمير شنان شنيار7500221521227015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيوسام حاكم تركي ابو شخيرة7501221521082060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الغدير للبنينادبيحازم محسن عنكود مخرب7502221521050009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية المختار للبنينادبيعلي احمد بريسم علي7503221521047095

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية االبرار للبنينادبيحسن عماد حسن جميل7504221521091004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية تونس للبناتادبينور وفي عبد الكريم عبد العزيز7505221522106033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الناصرية للبنينادبيانور حمود عبد العالي فيصل7506221521001009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الوالية اللبناتادبيسجى حيدر موسى معيوف7507221522190019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية اليرموك للبنينادبيانور كريم نغماش خنياب7508221521004008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الفاطميات للبناتادبيمنال حيدر خير هللا مانع7509221522126029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الحوراء للبناتادبينور حسين كاطع جلود7510221522130035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الكندي للبنينادبيحسين علي عبد الرضا عكموش7511221521011031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الشباب للبنينادبياحمد عدنان كريم بريس7512221521033004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية ام البنين للبناتادبيمروه قاسم حسن خضير7513221522152053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية الحكمة المختلطةادبيعلي جبار ابراهيم حسين7514221521218007

236 من 221صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية التاميم المسائية للبنينادبياحمد علي صالح مطشر7515221521310006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية االخاء للبنينادبيايوب عبد الكاظم معين ناضج7516221521037017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيكرار وميان علي حمود7517221521069035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية االطهار للبنينادبيازهر مهدي صالح ساجت7518221521034003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية الوحدة للبناتادبيهالة هادي حسين جبار7519221522150028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيزهراء حسين غالي علي7520221522153036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيلينا ناجي كاظم شالل7521221522174017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيوقار عبد االمير سبتي عبد المحسن7522221522144016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء جعفر داخل علوان7523221522101017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيصباح جابر لفته عبد7524221521304008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الرباب  للبناتادبيذكرى حاتم طاهر سليمان7525221522133016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية المعارف المختلطةادبيعلي حسين سمسم خيون7526221521239019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الفرزدق المختلطةادبيازهر مكي محمد سنكي7527221521219001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية الكرمة  للبنينادبيعلي عبد النبي فزاع مطشر7528221521039054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية سكينة للبناتادبيسمية علي عطيه رحيل7529221522116041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية زنوبيا للبناتادبيصابرين طامي جاسم عزيز7530221522108016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الصادقون للبنينادبيمحمد علي جبار عوده7531221521059026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيدعاء رحيم محيبس شاهر7532221522136015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الميثاق للبنينادبيناصر خزن حمود علي7533221521064022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الحوراء للبناتادبياسيل ازهر جاسم محمد7534221522130004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الحوراء للبناتادبيانوار فالح حسن عجيد7535221522130006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية الوحدة للبناتادبيرهام محمد كاطع خيون7536221522150010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية النصر للبناتادبيسرى رزاق سالم عباس7537221522167043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية ام البنين للبناتادبيميالد عبد السادة نعيمة كتيب7538221522152056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الفالح المختلطةادبيرسل رياض محمد سلمان7539221522204006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية الجاحظ المختلطةادبياسعد نعيم زوير عبود7540221521238002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد رضا محيبس درج7541221521009064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزمن حسين عليوي هاشم7542221522209007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية الفرزدق المختلطةادبييوسف غالب عثمان ذرب7543221521219020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية الدواية المسائية للبنينادبيحسن شيحان شغي ديكان7544221521313009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية الدواية المسائية للبنينادبيكريم فرج كاطع راضي7545221521313028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية رملة للبناتادبيرغد عبد االمير عذاب سلمان7546221522115013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية النور للبناتادبيضحى جبار عوده هزاع7547221522156060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الشموخ للبناتادبيعذراء حسين مهدي محمد7548221522134046
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الجواد للبنينادبيمؤيد عزيز جاسم منخي7549221521062106

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الوركاء للبناتادبيوالء جاسم محمد عزيز7550221522157044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الوركاء للبناتادبيشفاء عيسى رحيم ورد7551221522157027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية النصر للبناتادبيانتهاء حامد خضير جدران7552221522167009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية النصر للبناتادبيزهراء مدلول عبد هللا جحيش7553221522167034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانويه اريدو للبناتادبيندى عبد الرضا مطر سايح7554221522145038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء سالم حسن عزيز7555221522136021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية المرتضى  للبنينادبيسيف علي جابي يوسف7556221521019022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية البطحاء للبناتادبيصفاء رزاق شمخي خطار7557221522160035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعمار سالم جعفر غانم7558221521020052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الكندي للبنينادبيعلي جعفر كاظم جميعي7559221521011059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية الثوار المختلطةادبيانمار خالد كامل دبيس7560221521226005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية المصطفى للبناتادبيساره شاكر اشنيع مزيد7561221522105055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الخوارزمي للبنينادبيطاهر صالح جمعه عاشور7562221521009038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية المجاهد المختلطةادبيسجاد وهاب كريم عبد العزيز7563221521210004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيعلي خالد طعمه فيصل7564221521212009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعبد هللا عزيز لزام غايب7565221521086055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية العلوم االهلية للبناتادبيطيبه اركان عبد المهدي خلف7566221522119003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى عبد المحسن هادي جوده7567221522102022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الحقيقة للبنينادبيعامر عبد خلف عطشان7568221521052013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية ام البنين للبناتادبيمروه عواد راشد طخاخ7569221522152052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية ام البنين للبناتادبيسماح عجيل لزراك غيالن7570221522152042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية المصطفى للبناتادبيديانا محمود شاكر مصطفى7571221522105030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية المصطفى للبناتادبياسيا كاظم عطيه كاظم7572221522105009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية النصر للبناتادبيريام رحيم حميد عبد7573221522167029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الطيبات اللبناتادبينور ياسين جليل كزار7574221522189027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية البطحاء للبناتادبيغفران ثامر عبد الحر ثامر7575221522160040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية فدوى طوقان للبناتادبيزينب عطيه طالب خليل7576221522131012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416 تموز للبنات14ثانوية ادبيتغريد كريم عبد الخضر عطشان7577221522127007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الشطرة للبناتادبيضحى نجاح مطرود مزعل7578221522161040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد كريم حسين نصيف7579221521009008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية البطحاء للبنينادبيصالح جاسم عبد ناني7580221521006051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيفاطمه جواد كاظم علوان7581221522321035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية الصدرين المختلطةادبيأحمد عزيز داخل شذر7582221521213002
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية ابي تراب للبنينادبياكرم محمد حمود طوفان7583221521081004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية ابي تراب للبنينادبيمخلد احمد جلود محمد7584221521081023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية النور للبناتادبيمروه لطيف كريم مطر7585221522156074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية ام البنين للبناتادبيخلود ستار جابر محمد7586221522152021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية المختار للبنينادبياحمد عواد حسين كاطع7587221521047012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية تبارك اللبناتادبينرمين احمد غالب سعدون7588221522184017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الوحدة للبناتادبيهديل عالوي مسلم شطب7589221522150029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء محسن مكطوف حسن7590221522196012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الحدباء للبناتادبيسراب مهدي عبد الحسن عجالن7591221522162039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الكندي للبنينادبيعباس فاضل حبيب جبير7592221521011049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية الفاطميات للبناتادبينور عباس ناطع عودة7593221522126032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية الرباب  للبناتادبينور عباس شنان جوهر7594221522133032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الناصرية للبنينادبيازهر خضير احمد عباس7595221521001005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية الفرزدق المختلطةادبيهيثم عبد هللا علي كسار7596221521219019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمحمد رشيد حسن شمخي7597221521307137

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الصادق للبنينادبيماهر رحيم كهو دحام7598221521070069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيصفاء حميد صالح ساهي7599221521082028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية النجاح للبنينادبياحمد عبد العظيم عكيمش دويش7600221521067006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية الجهاد للبنينادبياديب خالد سرحان محمد7601221521078004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد فاخر شيال سماري7602221521028002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية العقيلة للبناتادبيمسار جبار جواد صبر7603221522179015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية الرباب  للبناتادبيريام احمد راشد صالح7604221522133019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الفضائل للبناتادبيحوراء عبد الرزاق عبد الرحمن خلف7605221522104008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل اسعد شهد يونس7606221522155009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية  الناصرية للبناتادبيفرقان جليل رباط شجر7607221522149054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية النيل للبناتادبيزهراء صاحب شذر فليح7608221522169015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية شبعاد للبناتادبيكوثر هادي زغير نجم7609221522194020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الناصرية للبنينادبيمحمد صباح ناصر خلف7610221521001059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الكندي للبنينادبيحسام لطيف جواد ثجيل7611221521011023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية اليرموك للبنينادبيعمار عبد علي حسن مكطوف7612221521004047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية النرجس اللبناتادبيطيبه منتظر منخي عبد7613221522182032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية المرتضى  للبنينادبيمحمد عبد الشريف برغوث صياح7614221521019040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية الجوادين للبنينادبيكرار صبري عواد نعمه7615221521012026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية الجهاد للبنينادبيهشام عزيز مطشر هاشم7616221521078043
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد عبد الخالق ياسر مسعد7617221521086085

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيجعفر محمد عبيد عبد العباس7618221521079013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413 تموز للبنين14اعدادية ادبيمهند نعيم حمد سمير7619221521048046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية سكينة للبناتادبيايمان رحيم شناوة مالح7620221522116012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية العقبة للبناتادبيمسار خليف حنيف مذبوب7621221522111032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء صالح عبار حبيب7622221522134027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية ام البنين للبناتادبيشيرين علي جبار خليل7623221522152045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب رحيم رشيد محي7624221522151023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه حسين طعمه والي7625221522167056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الوركاء للبناتادبيحنين جبار سهيل نجم7626221522157010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية النصر للبناتادبينور سعود ناجي سوادي7627221522167071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية التحرير اللبناتادبيآيات حيدر شالله عجة7628221522183001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيضياء صبيح عاصي حمزة7629221521302029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية الوالية اللبناتادبينبأ جبار كسار حسين7630221522190033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية بردى للبناتادبينور علي فضل علوان7631221522163046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية شبعاد للبناتادبيمريم محمد جخيور منشد7632221522194023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبيصالح كاظم شريف عذاب7633221521202008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيمنتظر محمد كاظم خلف7634221521310068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية الجوادين للبنينادبيحسين جميل زرزور فعيل7635221521012009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية وليد الكعبة للبنينادبياركان عبد المهدي فارس هادي7636221521082005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية النجاح للبنينادبيعيسى رحيم ابيد لفته7637221521067035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية النور للبناتادبيتهاني جبار عوده حسين7638221522156014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية الفهود  للبنينادبيصباح غانم جخيور شقي7639221521046014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية الحدباء للبناتادبيمريم جواد كاظم علوان7640221522162049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية المؤمنات للبناتادبيشيرين جليد شغي زوير7641221522138024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية  الناصرية للبناتادبيهدى علي مجيد عامر7642221522149063

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412 تموز للبنات14ثانوية ادبينور محمد جواد كاظم7643221522127021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية ام البنين للبناتادبيريام ماجد حميد غريب7644221522152029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية الشموخ للبناتادبيسيماء علي عبد اللطيف جخيم7645221522134041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية البطحاء للبناتادبينداء عطيه هاشم ذهب7646221522160056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي حسين رويضي سدخان7647221521018065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيفاتن علي فاضل عليوي7648221522227016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيحسام عقيل عبد العباس حسين7649221521306024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعباس عبد االمير ريسان مكطوف7650221521215006
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الكرمة  للبنينادبياحمد واثق سامي عويد7651221521039008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية غزة للبناتادبيزينب علي عبد هللا معله7652221522170026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الشموخ للبناتادبيأشواق خلف إرحيم عبد هللا7653221522134003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية الرباب  للبناتادبيمنال عبد حبيب حمد7654221522133029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الشطرة للبناتادبيرانده كاظم محمد عليوي7655221522161022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الزهراء للبناتادبيرحاب محمد غيالن حسين7656221522164016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية اليرموك للبنينادبيازهر خضير عصاد ذهب7657221521004007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الخوارزمي للبنينادبيليث خضير عبود سهر7658221521009062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الفجر  للبنينادبيحيدر عبد الحسين جابر بردان7659221521031017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبياحمد عبد كامل محمد7660221521311005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمد رحيم محمد رزن7661221521210006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيصفاء عجيل الحاوه جرد7662221521079022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء قاسم ناصر حسين7663221522110013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية علي المرتضى للبنينادبيعباس ضياء عبد االمير الزم7664221521038019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية قلعة سكر للبناتادبينور الهدى احمد ساجت طعيمه7665221522171053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية المختار للبنينادبيسجاد حسين عبد حاتم7666221521047072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الحدباء للبناتادبيروان عدنان هاشم زغير7667221522162019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية النور للبناتادبيفاطمه جبار ياسر سريح7668221522156066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرواء جبار عاجل مجلي7669221522177021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية الوالية اللبناتادبيسميه جاسم محمد مشل7670221522190020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية شبعاد للبناتادبيضحى يوسف تركي ياسر7671221522194016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه سلمان حمد سرسوح7672221522160044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الزهراء للبناتادبيانوار ياسر كاطع زين7673221522164006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيعمار جبار شندي مغير7674221521311052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية البطحاء للبنينادبينعمه راشد نعمه مانع7675221521006094

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية التاميم المسائية للبنينادبياحمد خضير مزهر ياسين7676221521310004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيهاشم مهدي بنو حبيب7677221521082059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الفاطميات للبناتادبيابرار حسين عبد الخضر مسير7678221522126001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الهدى االهلية للبناتادبينور الهدى جاسم كوزان امريهج7679221522118002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية الشيماء للبناتادبيعذراء عبد الصمد غياض كاطع7680221522110018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية العالمة االميني للبنينادبيكرار عبد الكريم دخيل ياسر7681221521054048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمجيد سعيد طعمه عطر7682221521054050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية تونس للبناتادبيريام كريم عطيه رحيل7683221522106016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية النصر للبناتادبياديان محمد مكرود خضر7684221522167001

236 من 226صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيسعاد حكمت جيجان حمود7685221522153048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعباس فاضل غالي سماوي7686221521305019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيميثم عبد الستار موسى محمد7687221521306129

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية مسقط المختلطةادبيمحمد حسين معن عطشان7688221521234012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية سكينة للبناتادبيعلياء نايف عاجل حريز7689221522116048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية المختار للبنينادبيحامد يازع عطيه عبره7690221521047034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنين ناجي حسن عبار7691221522107020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية سكينة للبناتادبيزينب رحيم خضر ميس7692221522116032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحسن علي جبار كاظم7693221521005039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمسلم صالح شذره علي7694221521090076

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم محمد عبد حياب7695221522164022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية التحرير اللبناتادبيزهراء جاسم سلمان روضان7696221522183020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر عبد القادر وهيب منصور7697221521011097

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية المرتضى  للبنينادبيمسلم عقيل خضير فهد7698221521019046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية سوق الشيوخ  للبنينادبيمحمد حسن زبيل حمود7699221521035023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيهبه ضياء غني بدر7700221522155046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الدواية المسائية للبنينادبيمصطفى سعد كاظم مونس7701221521313034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيتحسين خضير ناهي حسين7702221521311014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الصادق للبنينادبيناصر حسين حمود شغي7703221521070084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الرفاعي  للبنينادبيوسام عبد االمير سمير ياسر7704221521028076

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية سكينة للبناتادبيمريم فرحان لفته عبد الكريم7705221522116058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية ابي تراب للبنينادبيعلي عبد العزيز عطشان عواد7706221521081013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسيف علي جلوب غاوي7707221521054027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية النيل للبناتادبينغم كريم عوده شموط7708221522169033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية النور للبناتادبيمروه كعكوش جبار محيسن7709221522156073

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الكندي للبنينادبيأحمد صالح سلمان حسن7710221521011005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الرباب  للبناتادبياديان عبد السالم جبار محمد7711221522133002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الحدباء للبناتادبيتبارك فاضل عجيل عكاب7712221522162010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الناصرية للبنينادبيعقيل مطشر عوده عبد هللا7713221521001036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي قاسم شاكر عبيد7714221521018072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الفالح المختلطةادبيحيدر جبار انكريز سرحان7715221521204017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية هاجر للبناتادبيحنان ياسر عبد الحسن والي7716221522120008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية النور للبناتادبيهدى عادل كاظم شنجار7717221522156090

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية القيثارة للبنينادبيضياء كاظم مخيلف زايد7718221521051047
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيالهام سالم ناجي أمسير7719221522136008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية  الناصرية للبناتادبيجوان حسين علي صيهود7720221522149011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية أور للبناتادبيوعد جابر ذياب ايدام7721221522154021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406 تموز للبنات14ثانوية ادبيحنين علي برغش جبر7722221522127008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية النصر للبناتادبيسجى جعفر خلوف والي7723221522167040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيجنان داخل عبد الرضا علي7724221522136011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيدعاء حمزه كاظم جازع7725221522136014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه علي محمد فرهود7726221522102034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الشطرة للبنينادبيضرغام رزاق عبود حلبوص7727221521018050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيعهود زغير جبر نصار7728221522153050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الشرقية للبنينادبيعلي عبد الرحمن عباس سعدون7729221521007038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية المرتضى  للبنينادبيحسين عماد لفته الجبل7730221521019010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد عبد العالي ابراهيم زغير7731221521300067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية السعدية المختلطةادبيرسل صالح مهدي حمد7732221522247002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد مطير مطشر سعيد7733221521086090

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيحسين عبد الغني غالي رهيف7734221521306035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمشاري مهدي نوري حسين7735221521069044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي كاظم خماط حاجم7736221521086066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء رياض ويطان جويد7737221522101019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الفردوس للبناتادبيهبه طارق خير هللا وهيب7738221522102043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الكرامة للبناتادبيأنوار عبد علي شهيب زغيرون7739221522151001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية السوق للبناتادبيزهراء محمد شهاب احمد7740221522100030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية قلعة سكر للبناتادبيكوثر ناصر حسن فليح7741221522171043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الطيبات اللبناتادبيفرح حسن سعيد والي7742221522189021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الوالية اللبناتادبيفاطمه يوسف ذنون يونس7743221522190025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء جبار سالم علوان7744221522196010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الخمائل للبناتادبيغدير طالب محمد خضر7745221522196017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الجوادين للبنينادبيحسين علي حسن شيال7746221521012012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية االرشاد المختلطةادبيعبد النبي بدوي جابر فرحان7747221521252005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيصابرين فليح حسن عبيد7748221522321033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية الفضائل للبناتادبينور مشرق فهد محسن7749221522104028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية صفي الدين للبنينادبيحسين خليل جعيالن يعقوب7750221521061007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية العكيكة للبنينادبيمحمد نعيم طالب محمد علي7751221521041056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيفاضل جابر دخينة سلمان7752221521301037
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية قرة االعين للبناتادبياسراء علوان حمد عباس7753221522124002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيأحمد حسين دهليز محيسن7754221521086002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية سكينة للبناتادبيهنادي عبد الكريم جهاد سحيب7755221522116072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية النصر للبناتادبياسيل علي عسوري عبيد7756221522167006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية النور للبناتادبياسراء زعيبل حسن جاسم7757221522156002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية النور للبناتادبيلينا جمال عباس علي7758221522156071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الطيبات اللبناتادبينارمين علي حسين عطيه7759221522189023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء عبد االمير هزبر عبد7760221522196011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الرباب  للبناتادبيتقوى عقيل حسن سلمان7761221522133011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانويه اريدو للبناتادبيافراح سالم عبود فحل7762221522145003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الوثبة للبناتادبينورس جابر هادي عوفي7763221522192009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية النرجس اللبناتادبيرؤى محمد عبود فليفل7764221522182010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيابوذر حليم هاشم منخي7765221521302002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية المعارف المختلطةادبيعامر ناجي محمد شياع7766221521239012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية السوق للبناتادبيهدى جبار غضبان راضي7767221522100064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيامين جبير علي سلمان7768221521319005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الفرات للبناتادبيعهد خالد عطشان حسن7769221522101027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنال محسن عبار خليف7770221522107051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية قرة االعين للبناتادبيتهاني جاسم برغش محمد7771221522124011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية ام البنين للبناتادبيرقية علي محمد خماس7772221522152024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزهراء صبري عبد عطيه7773221522177025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية بدر الكبرى للبناتادبينور مشتاق عبد كريم7774221522153064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيهند شاكر ريسان عطيش7775221522153070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الكندي للبنينادبيأحمد جمهور كاظم سويلم7776221521011001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسامر برزان معارج شمخي7777221521010036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس احمد جاسم عجيل7778221521005018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية الجوادين للبنينادبيمحمد فالح عفات رجي7779221521012031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الناصرية للبنينادبيعلي جميل خيون كاظم7780221521001041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيمحمد عبد الرضا جبر علي7781221521302047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسن فندي جبار دعام7782221521300027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية الشباب للبنينادبيامجد غني جاسم محمد7783221521033008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الزقورة االهلية للبنينادبيسيف باسم ياسر مهلهل7784221521083003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية االخاء للبنينادبياحمد يحيى حمد جكي7785221521037009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية الكرامة للبناتادبيحوراء عبد هللا عباس عالوي7786221522151014
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية الزهراء للبناتادبيحال رزاق صافي تقي7787221522164011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية ام البنين للبناتادبيإيمان خالد حسين خضير7788221522152007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانويه اريدو للبناتادبيعلياء شمخي جبار نعيمه7789221522145032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيهدير علي شريف برغوث7790221522153068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الضحى المختلطةادبيرحمن محمد جبار شجاوي7791221521221010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية بدر الرميض المختلطةادبيحيدر سالم كاظم صوين7792221521250001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية صدى النجاح االهلية المسائية للبناتادبيمها جبار والي كطافه7793221522322008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الجهاد للبنينادبيكرار صباح عبد هللا سوير7794221521078036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسيف طاهر جبار مهدي7795221521055065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الفيحاء للبناتادبيمسار عبد المرتضى ثامر مزعل7796221522109021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الفردوس للبناتادبيمالك حيدر مزهر حسن7797221522102037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيريام فاضل داود سلمان7798221522153033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الزهراء للبناتادبيبيداء رشيد عالوي مهاوش7799221522164010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبياديان عبد االمير ياسر عليوي7800221522144001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية بردى للبناتادبياثار عبد الساده خزعل محمد7801221522163001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الكندي للبنينادبيحسن سعيد حسن خفي7802221521011024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الشيباني األهلية للبناتادبيفرح فالح حسن علي7803221522144013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيقاسم عاشور موحان ياسر7804221521302043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الكرمة  للبنينادبياحمد وليد محسن خزعل7805221521039009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية ابي تراب للبنينادبيفيصل جواد كاظم محمد7806221521081020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية الميثاق للبنينادبيهدى محمد جابر سعيد7807221522064010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الشموخ للبناتادبيطيبه علي خضير عباس7808221522134045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية غزة للبناتادبيرؤى وحيد عبد هلول7809221522170016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية الوالية اللبناتادبيميساء عبد دويج جبر7810221522190032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه ناصر جاسم بهلول7811221522104026

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية غزة للبناتعلميانفال رياض جبار صالح7812221512170010

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية غزة للبناتعلميهديل رياض جبار صالح7813221512170077

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية المثنى للبنينعلميمحمود طالب ياسر دخيل7814221511032075

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية النيل للبناتعلميرسل كريم مطرود لعيبي7815221512169041

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463االعدادية المركزية للبنينعلميعلي رياض كاظم جمعه7816221511003199

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية النور االهلية  للبنينعلميحيدر علي شكير محمود7817221511089014

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميهدى حميد خضر عباس7818221512153243

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية سكينة للبناتعلميغفران عيدان عبد الحسين هادي7819221512116036

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية الميثاق للبنينعلميهدير ثجيل ياسر حسن7820221512064014
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الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية بدر الكبرى للبناتعلمينور حاكم فرج شنين7821221512153229

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية الفهود  للبنينعلمياحمد شناوه غضبان حسوني7822221511046007

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية قبضة الهدى للبناتادبيزمن مظلوم هادي بندر7823221522136018

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية قلعة سكر للبناتادبيحوراء هشام علي طاهر7824221522171016

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية  الناصرية للبناتادبيايات ضياء طوين جبر7825221522149008

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية بردى للبناتادبيهدى احمد عبد الحسن مزامط7826221522163053

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية المرتضى  للبنينادبيعلي عبد األمير حنون حسن7827221521019030

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية المرتضى  للبنينادبيعصام عبد الجليل عزيز ناصر7828221521019024

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية الصادق للبنينادبيمرتضى علي شناوة جاسم7829221521070077

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبينور محمد كاظم كاطع7830221522321045

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438ثانوية التحرير اللبناتادبيوالء خليل جعفر فريح7831221522183042

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437ثانوية بابل المختلطةادبيحيدر حسن كاظم دخيل7832221521207006

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية بردى للبناتادبينور كاظم ناصر عذيب7833221522163047

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزينب حمود عبد هللا شراد7834221522171028

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية الشطرة للبنينادبيمحمد حسين خيون عكيلي7835221521018090

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الطيبات اللبناتادبيزينب محمد شناوه شاتول7836221522189017

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعلي جواد ياسر محسن7837221521020042

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الشباب للبنينادبيفالح حسن عويد ساجت7838221521033057

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الشطرة للبناتادبيابتسام كاظم خلف بدحي7839221522161001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيايات علي نعمه عطيه7840221522321006

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية قلعة سكر للبناتادبيسعاد خليل عبد الجبار عبد الكريم7841221522171032

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية الصدرين المختلطةادبيسمية جبار تعبان ناصر7842221522213005

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية النرجس اللبناتادبيمريم احمد زوير عبد7843221522182037

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية الوثبة للبناتادبيسارة هادي فليح نادر7844221522192003

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية قلعة سكر للبناتادبيتبارك علي عبد رهيف7845221522171014

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية رملة للبناتادبيضحى مهند عبد هللا عبد الحسين7846221522115033

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية النجاح للبنينادبيابا ذر مهدي صالح محسن7847221521067001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياحمد حميد حسن عبيد7848221521307005

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية االزدهار المختلطةادبيموسى باقر حمود موسى7849221521206013

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيبان صبري عباس حسن7850221522177008

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية االزدهار المختلطةادبيعلي حميد عطيه جبر7851221521206009

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعلي شاكر هادي صالح7852221521021037

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية الشطرة للبنينادبيحيدر ظاهر عبد حميد7853221521018031

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية بضعة الرسول للبناتادبيسارة رسول طعيمة ثامر7854221522129014
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الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية االبتهاج المختلطةادبيساره عبد هللا جبر عويد7855221522215003

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية بردى للبناتادبيبراء حسين علوان جبر7856221522163011

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبيمشتاق طلب عويد وسمي7857221521208018

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية غزة للبناتادبيهاجر عقيل ثامر عوده7858221522170041

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية االطهار للبنينادبيايمن علي جبر عبد هللا7859221521034007

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية الشطرة للبناتادبيكوثر عيد حسين عباس7860221522161049

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432ثانوية االبتهال للبناتادبيرسل حميد امحيسن عبد هللا7861221522166006

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعباس كامل جالب عجيل7862221521090046

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية الحدباء للبناتادبيهبه جبار زاير ناصر7863221522162057

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية االمامين العسكرين المختلطةادبياحسان جليل ناهي موسى7864221521202002

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431ثانوية النرجس اللبناتادبيدعاء علي باقر خلف7865221522182009

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الرفاعي للبناتادبيام البنين حيدر حسن نعمه7866221522168008

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الرفاعي للبناتادبيحنين حسين صيوان زاير7867221522168016

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية قلعة سكر للبناتادبيرنا عبد الساده حامد عبد7868221522171021

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياكرم عبيد غالي حسين7869221521307013

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الشطرة للبنينادبيخالد صالح مهدي محمد7870221521018034

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431ثانوية البينات للبناتادبيمريم حسين خيون عبد الرضا7871221522193065

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية شبعاد للبناتادبيزهراء جبار علي عويد7872221522194010

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية البينات للبناتادبيايمان ناصر شرشاب عبد7873221522193014

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانويه اريدو للبناتادبيحوراء واثق عبد علي عليوي7874221522145015

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية قلعة سكر للبناتادبياديان شامل ستار بغيل7875221522171001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية الطيبات اللبناتادبيامنه عبد المجيد احمد عبد هللا7876221522189005

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحسين صباح جبير محيسن7877221521090023

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية الشطرة للبنينادبيرضا ناقد بديوي حسن7878221521018037

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية بردى للبناتادبيميالد عويش جويد سعدون7879221522163041

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430اعدادية الصادق للبنينادبيكرار فرحان حديد كمر7880221521070065

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةادبيعلي غافل زغير جوده7881221521208012

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية الشطرة للبناتادبيشمس كريم حمدان هوبي7882221522161039

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية الطيبات اللبناتادبياسراء سميع خشان شاكر7883221522189001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحسن علي هاشم محمد7884221521215001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيأحمد عواد زويد حسين7885221521079006

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية الفالح المختلطةادبياسماء خضر سلمان كرنوص7886221522204002

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية االيمان المختلطةادبيعقيل شهاب محسن عبد هللا7887221521214017

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية النرجس اللبناتادبيدعاء حسن هادي لفته7888221522182008

236 من 232صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الزهراء للبناتادبيبشرى موسى حميدي عبد علي7889221522164009

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الصادق للبنينادبيعلي هوري فليح دريز7890221521070060

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية قلعة سكر للبناتادبيدعاء احمد رحيم حسين7891221522171017

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية هاجر للبناتادبياالء حسين علي شيال7892221522120003

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الطيبات اللبناتادبيهاجر جاسم محمد جابر7893221522189028

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية التحرير اللبناتادبياسماء جميل غازي لعيوس7894221522183004

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية الزهراء للبناتادبيامل غني فرحان ثجيل7895221522164005

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الجهاد للبناتادبيمها عواد حميد ثجيل7896221522121028

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية غزة للبناتادبيزينب عدنان راشد حرموس7897221522170025

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426اعدادية الزهراء للبناتادبينور رحيم عبد بياد7898221522164023

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيعلي ثويني طاهر نعيمه7899221521231004

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الصادق للبنينادبيانور ناصر علي فاضل7900221521070011

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية دار الندوة المختلطةادبيسعد حازم غالم عليوي7901221521225020

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعلي جواد كاظم ساهي7902221521020041

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد فاضل حمود حسن7903221521028004

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الشرقية للبنينادبيعلي فالح حسن جاسم7904221521007039

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية بابل المختلطةادبيعلي فهد حسين صكر7905221521207009

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية االيمان المختلطةادبيعلي شويل سريح والي7906221521214019

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية الفالح المختلطةادبيبدور جبار علوان خضر7907221522204003

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية الشطرة للبناتادبيدنيا خير هللا محمد شويل7908221522161021

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الحدباء للبناتادبيزهراء عالء حسين حمود7909221522162024

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية المؤمنات للبناتادبيابتهال نعيم خلف هليل7910221522138001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية بردى للبناتادبيحنان زعيني حسن وداي7911221522163012

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعلي حميد رشيد مهدي7912221521307091

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية المؤمنات للبناتادبيطيبه حيدر حسن خضير7913221522138029

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحسين جبار عجيل جياد7914221521090020

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية بردى للبناتادبيهديل محمد ساهي كزار7915221522163057

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمهند علي عويز بحيلج7916221521028072

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحسين علي هاشم محمد7917221521215002

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية الرفاعي للبناتادبيساره كامل حنون عبيد7918221522168034

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية بردى للبناتادبيازل حسين هادي عبيد7919221522163004

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية االيمان المختلطةادبيفؤاد سالم خضير شده7920221521214021

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الجهاد للبناتادبياسيل طالب جويد عبيد7921221522121003

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الصادق للبنينادبيمحسن جبار عريبي عذاب7922221521070071
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الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الشطرة للبنينادبيساجد عبد االمير كاظم عواد7923221521018039

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيمالك رزاق عبد االمير حسن7924221521021045

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعالء فليح حسون الفي7925221521055077

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيصالح مهدي صالح حسين7926221521302027

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية بردى للبناتادبيهدى عبد الحسن خيون جبار7927221522163054

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية الطيبات اللبناتادبيحنين حيدر هادي ضايف7928221522189009

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية المؤمنات للبناتادبيزينب جبار ماجد عبد علي7929221522138021

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية االزدهار المختلطةادبيتحسين عماد جاسم هديد7930221521206001

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمه علي خشين لبيد7931221522171040

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية بردى للبناتادبيهبه جبار ناصر حسين7932221522163052

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية المرتضى  للبنينادبيعلي غالب فليح حسن7933221521019031

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية الرفاعي للبناتادبيشمس هداب حميدي شرهان7934221522168037

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية السالم للبنينعلميعالء رشيد نعيمه ياسر7935221511013095

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية443اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعيسى شريف مطلك ظاهر7936221511010107

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية442اعدادية الشطرة للبناتعلميضحى حسين محمود هوبي7937221512161066

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية442اعدادية الشطرة للبنينعلميستار فليح كزار سلطان7938221511018067

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية441ثانوية النور للبناتعلميليليان حيدر خريش عبيد7939221512156108

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية441اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق علميفاطمة عارف نايف كنيدح7940221512188026

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية الفرات للبناتعلمينور علي تركي خيون7941221512101088

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميزين العابدين عبد االمير جابر لطيف7942221511307056

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية الكندي للبنينعلميياسر علي نجم عبد العزيز7943221511011144

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية439اعدادية الرفاعي للبناتعلميرغد عبد الحسين هنيدل محمد7944221512168023

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية439اعدادية الجمهورية للبنينعلميزهران قاسم عبد محمد7945221511002085

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية438ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميياسر صبار اليذ محمد7946221511087034

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية437اعدادية كربالء  للبنينعلميعباس كريم دبين خليف7947221511036149

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية437ثانوية الخلود المسائية للبناتعلمينورة غانم لفته جخيور7948221512323020

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية436ثانوية الهدى االهلية للبنينعلميعبد العزيز منصور عياد خضير7949221511014029

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميعالء شنان شناوه صكر7950221511307085

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميجنان خليل لطيف عجيل7951221512125027

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية السوق للبناتعلميسجى علي طه حسين7952221512100087

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية زهرة النجاح االهلية  للبنينعلميوسام علي شويع علوان7953221511087033

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية433اعدادية بردى للبناتعلمينجوه رحيم مطشر خيون7954221512163092

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميشهد علي خضير دحام7955221512107036

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الشموخ للبناتعلميابرار عبد هللا محسن عبد النبي7956221512134002
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية الطيبات اللبناتعلمينور الهدى صباح مطر كطان7957221512189035

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية الفصاحة المختلطةعلميعلي حسين محمد عبد7958221511237005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية430ثانوية الخلود المسائية للبناتعلميزهراء صبار حسين مجبل7959221512323011

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية الخنساء للبناتعلميايات ثائر كاظم جليوي7960221512103027

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية النور للبناتعلميمنار محمد مطرود خضر7961221512156111

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلميمحمد مجيد موسى شباح7962221511021185

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية المؤمنات للبناتعلميمنال علي عباس علي7963221512138052

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية429ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميكرار سعد رزاق شويع7964221511053082

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية الصادق أألهلية للبناتعلميزهراء فالح صخيل جري7965221512125053

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميحمزه صالح حسن احمد7966221511035080

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية عمار بن ياسر للبنينعلميكاظم حسين راضي هاشم7967221511005072

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية النجاح للبنينعلميمرتضى حاكم عبد خنجر7968221511067091

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية428ثانوية النهضة للبنينعلميعلي نزار كاظم محمد7969221511049016

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية بردى للبناتعلميزهراء صالح لفلوف اليذ7970221512163041

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الفصاحة المختلطةعلميلمياء ناظم ريسان جاسم7971221512237008

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية صدى النجاح االهلية المسائية للبناتعلميمروه ناجي طالب كاظم7972221512322007

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية التاميم المسائية للبنينعلميعباس داخل كعيم نزال7973221511310051

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الشطرة المسائية للبنينعلميسماح حسن معتوق علي عبد هللا7974221511307065

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية424اعدادية بدر الكبرى للبناتعلميهبه كاطع مكطوف عسكر7975221512153242

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية  الناصرية للبناتعلميسرى عباس عبد الحسين عليعل7976221512149033

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423اعدادية الحدباء للبناتعلميمالك فليح حسن محمد7977221512162128

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية الناصرية للبنينعلميعمار ياسر جخيور عجيل7978221511001177

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية سكينة للبناتعلميروان موسى عويد غزاي7979221512116019

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية الرازي األهلية للبناتعلميزينب هاشم سلطان محمد7980221512113028

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية النور للبناتعلميكوثر زويد ياسر مزعل7981221512156106

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية عشتار للبناتعلمينور طالب جويد عنايه7982221512158092

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية الفرات للبناتعلميريام طالب عبد موات7983221512101034

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميمحمد شياع ردام خليف7984221511053090

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية بردى للبناتعلميعبير جعفر يونس ساجت7985221512163066

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الرفاعي للبناتعلمينبأ عصام عبد الحسن هاشم7986221512168055

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الشرقية للبنينعلميحيدر علي محمد علي جرمد7987221511007064

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميروان حسين علي كاظم7988221512135029

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب احمد ياسين تايه7989221512103091

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الكرامة للبناتعلمياثمار عبد الحسن عناد صالح7990221512151007
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية الشطرة المسائية للبناتعلميفاطمه سالم عجيل بلكت7991221512321009

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الفرات للبناتعلميهدى فراس كاظم هدرس7992221512101095

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية سكينة للبناتعلميهدى عبد السادة عناد عودة7993221512116047

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية  الناصرية للبناتعلمياسماء صبار طاهر لفته7994221512149004

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية سوق الشيوخ  للبنينعلميمحمد بشاره حسين موسى7995221511035206

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية هاجر للبناتعلمياحسان عبد الكريم ساجت فنجان7996221512120002

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميسبأ عبد الحسين فنجان حبيب7997221512128054

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية السوق للبناتعلميتقوى ثامر فرهود بندر7998221512100024

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية الجواهري االهلية للبنينعلمياحمد عبد االمير عبد الحسن تقي7999221511066001

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية المعرفة االهلية للبناتعلميدعاء علي عويد حمدان8000221512135022

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعلميزيد اسامه كريم مبارك8001221511053041

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الحدباء للبناتعلميضحى علي عنب انعيمه8002221512162106

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية المؤمنات للبناتعلميمهى خالد جهلي كاظم8003221512138053

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميلمياء حسين عليوي زغير8004221512143029

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية هاجر للبناتعلميزينب حسن ابشار مطر8005221512120033
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