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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد714.8المنصور- ثانوية المتميزات علميزينب عبد السالم حمود جاسم1101512078047

الطب/جامعة بغداد713المنصور- ثانوية المتميزات علميهمسه غزوان كمال جميل2101512078112

الطب/جامعة بغداد712ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميحيدر عالء عبد الحسين سلمان3101511048006

الطب/جامعة بغداد711المنصور- ثانوية المتميزات علميتقى حيدر علي محمد4101512078017

الطب/جامعة بغداد710الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى موفق سلطان محمد جواد5101511028102

الطب/جامعة بغداد709المنصور- ثانوية المتميزات علميايهان فارس نوار احمد6101512078009

الطب/جامعة بغداد708.5المنصور- ثانوية المتميزات علميهبه فاضل سلمان عبد الغني7101512078109

الطب/جامعة بغداد708.4المنصور- ثانوية المتميزات علميرحاب منذر نعمان يوسف8101512078025

الطب/جامعة بغداد708الخضراء- ثانوية المتميزات علميشهد ظافر محمود يعقوب9101512100063

الطب/جامعة بغداد708الخضراء- ثانوية المتميزات علميزبيده عابر عبد الرحمن احمد10101512100033

الطب/جامعة بغداد707.9اعدادية الرسالة للبناتعلميهاله عمر حسين جميل11101512115231

الطب/جامعة بغداد707.7المنصور- ثانوية المتميزات علميسما محمد عبد الحسن هادي12101512078061

الطب/جامعة بغداد707.5الخضراء- ثانوية المتميزات علميرند صباح عبد علي فدعم13101512100027

الطب/جامعة بغداد707.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميروان اسماعيل يحيى اسماعيل14101512100030

الطب/جامعة بغداد707الخضراء- ثانوية المتميزات علميآيه قتيبة عبد االله حسين15101512100007

الطب/جامعة بغداد706.9الخضراء- ثانوية المتميزات علميسميه سدير داود عبد الباقي16101512100057

الطب/جامعة بغداد706.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميرند نبيل جميل سلمان17101512100029

الطب/جامعة بغداد706.6المنصور- ثانوية المتميزات علميتبارك احمد طاهر موسى18101512078014

الطب/جامعة بغداد706.1المنصور- ثانوية المتميزات علميهبه جاسم محمد مجيد19101512078107

الطب/جامعة بغداد705.8الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد حيدر عبد الرضا عبود20101511002073

الطب/جامعة بغداد705.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميحسنين أسامه محمد شهاب21101511028025

الطب/جامعة بغداد705.2المنصور- ثانوية المتميزات علميزينب احسان ابراهيم شرقي22101512078044

الطب/جامعة بغداد704.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميعبير منذر علي مطلك23101512100076

الطب/جامعة بغداد703.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميمريم ليث محي محمود24101512100098

الطب/جامعة بغداد703.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميفاطمه حافظ علوان محمود25101512100080

الطب/جامعة بغداد703.8الخضراء- ثانوية المتميزات علمياسراء عماد الدين جميل اسماعيل26101512100010

الطب/جامعة بغداد703.6المنصور- ثانوية المتميزات علميبراء عماد جاسم محل27101512078011

الطب/جامعة بغداد703.5الخضراء-ثانوية المتميزينعلمييوسف مؤيد فاضل جميل28101511002100

الطب/جامعة بغداد703.5الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره شهاب احمد صبار29101512100045

الطب/جامعة بغداد703.4المنصور- ثانوية المتميزات علميدانيه معتصم عبد هللا حمدي30101512078022

الطب/جامعة بغداد703.1الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره اسامه جبار مصلح31101512100044

الطب/جامعة بغداد703الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعمار جليل رعد شاكر32101511002062

الطب/جامعة بغداد702.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلميياسين مجيد عبد حوشي33101511002098

الطب/جامعة بغداد702.6المنصور- ثانوية المتميزات علميرغد جاسم محمد مجيد34101512078026
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الطب/جامعة بغداد702.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينه صفوان ثابت مصطفى35101512100042

الطب/جامعة بغداد702اعدادية بغداد للبناتعلميسارة حاتم رحيم حمود36101512117136

الطب/جامعة بغداد701.6اعدادية المنصور للبنينعلميابراهيم جمعة صالح ابراهيم37101511026002

الطب/جامعة بغداد701.5الخضراء- ثانوية المتميزات علميطيبه فؤاد شهاب احمد38101512100071

الطب/جامعة بغداد701.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميشمس سعد عبد الوهاب عبد الرزاق39101512100059

الطب/جامعة بغداد701.3المنصور- ثانوية المتميزات علمينور مسعد امير اسماعيل40101512078101

الطب/جامعة بغداد701الخضراء- ثانوية المتميزات علميهاجر وليد خالد امين41101512100114

الطب/جامعة بغداد701ثانوية ام سلمة للبناتعلميسجى خالد علي فيحان42101512097023

الطب/جامعة بغداد700.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميرقيه نبيل احمد مكي43101512100026

الطب/جامعة بغداد699.4المنصور- ثانوية المتميزات علميمينا مهند حميد رشيد44101512078092

الطب/جامعة بغداد699اعدادية الرسالة للبناتعلميهديل محمد عباس نصيف45101512115234

الطب/جامعة بغداد699اعدادية الفاروق للبناتعلميمريم باسم اخميس ابراهيم46101512119068

الطب/جامعة بغداد698.9اعدادية الرسالة للبناتعلميشمس منير حسن علي47101512115137

الطب/جامعة بغداد698.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينب احمد عبيد ضاحي48101512100037

الطب/جامعة بغداد698.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميضحى محمد غازي محمد49101512100070

الطب/جامعة بغداد698.6اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم هاشم حسن سي علي50101512115198

الطب/جامعة بغداد698.3المنصور- ثانوية المتميزات علمينور نافع ناظم مهدي51101512078103

الطب/جامعة بغداد698ثانوية السياب للبناتعلميسلوى خالد فياض عبد هللا52101512077055

الطب/جامعة بغداد698اعدادية بغداد للبناتعلميشفاعه عامر طاهر حسين53101512117068

الطب/جامعة بغداد698اعدادية الفاروق للبناتعلمينداء هاشم نجيب محمود54101512119078

الطب/جامعة بغداد698اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم كاظم هاشم ياسين55101512115194

الطب/جامعة بغداد698اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميسحر طاهر مراد محمد56101512086090

الطب/جامعة بغداد697.9المنصور- ثانوية المتميزات علميبسمه عماد الدين داود سلمان57101512078013

الطب/جامعة بغداد697.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميزيد سرمد عبد العزيز علوان58101511028033

الطب/جامعة بغداد697.5المنصور- ثانوية المتميزات علميايه حسن هادي مهدي59101512078006

الطب/جامعة بغداد697اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميحسن مضر عدنان محمود60101511043019

الطب/جامعة بغداد697ثانوية حطين للبناتعلميرسل موفق عبد عواد61101512079018

الطب/جامعة بغداد696.8المنصور- ثانوية المتميزات علميزهراء دريد عبد العزيز الحامد62101512078038

الطب/جامعة بغداد696.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميمها طيب عثمان عبد الرزاق63101512100102

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميداليا احمد بريسم ضاحي64101512086039

طب الكندي/جامعة بغداد694.4اعدادية الرسالة للبناتعلميعاليه رعد عبد حمودي65101512115152

طب الكندي/جامعة بغداد693.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميأبراهيم حامد مجيد رشيد66101511028001

طب االسنان/جامعة بغداد703ثانوية الفردوس للبناتعلميبثينه فراس فيصل عبد الحميد67101512090016

طب االسنان/جامعة بغداد702.1اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب مسلم عبد الحميد حسن68101512115108
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طب االسنان/جامعة بغداد699.7ثانوية النضال للبناتعلميديانا فكري ابراهيم محمود69101512102009

طب االسنان/جامعة بغداد699.5المنصور- ثانوية المتميزات علميميس جعفر صوب هللا محمد70101512078091

طب االسنان/جامعة بغداد699ثانوية الفردوس للبناتعلميساره ياسين حميد خليل71101512090045

طب االسنان/جامعة بغداد696.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميمريم رعد سلمان صادق72101512100094

طب االسنان/جامعة بغداد695.5المنصور- ثانوية المتميزات علميهدى خالد حميد جاسم73101512078110

طب االسنان/جامعة بغداد694اعدادية الفاروق للبناتعلميمريم مصطفى مضر محمد فائق74101512119071

طب االسنان/جامعة بغداد693.9الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينا زهير احمد محمد75101512100036

طب االسنان/جامعة بغداد692.5اعدادية الرسالة للبناتعلميفاطمة الزهراء فرات عبد حسون76101512115164

طب االسنان/جامعة بغداد692.5الخضراء- ثانوية المتميزات علميياسمين محمد ياسر اسامه محي الدين77101512100123

طب االسنان/جامعة بغداد692.4المنصور- ثانوية المتميزات علميموج مطاع عبد الكريم عبد المطلب78101512078089

طب االسنان/جامعة بغداد690.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميصفا ابراهيم حسن يوسف79101512100066

طب االسنان/جامعة بغداد690.1الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياوس حيدر جعفر محمد80101511002019

طب االسنان/جامعة بغداد689.7اعدادية المنصور للبنينعلميرامي سالم اسطيفان سليمان81101511026107

طب االسنان/جامعة بغداد688اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميزينب ناظم محمد سعيد حسين82101512086078

طب االسنان/جامعة بغداد687.6اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم ليث جاسم سعود83101512115195

طب االسنان/جامعة بغداد687.1الخضراء- ثانوية المتميزات علميياسمين عبد الرزاق قاسم حسين84101512100122

طب االسنان/جامعة بغداد687اعدادية الكرخ للبناتعلميسرى سامي فيض هللا عبود85101512076034

طب االسنان/جامعة بغداد686.8ثانوية الخضراء للبناتعلميرهام سعد ابراهيم حمودي86101512089009

طب االسنان/جامعة بغداد686.1الخضراء- ثانوية المتميزات علميوردان حلمي عباس حسن87101512100121

طب االسنان/جامعة بغداد686الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا اسامة موفق سلمان88101511002048

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية الرسالة للبناتعلميغفران احسان حمدان سلمان89101512115160

طب االسنان/جامعة بغداد685.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعمار صادق جاسم ابو اللوخ90101511002063

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية السياب للبناتعلميرفل عدنان عبد الستار جبير91101512077030

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية السياب للبناتعلمييسر سرمد ضياء الدين بهاء الدين92101512077098

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية ام سلمة للبناتعلميساره خالد كريم سعيد93101512097021

طب االسنان/جامعة بغداد685اعدادية المنصور للبنينعلميمرتضى محمد حمادي نعيمه94101511026267

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية الفردوس للبناتعلميايه مهند طارق حبيب95101512090014

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميحفصه سالم شريف يحيى96101512094012

طب االسنان/جامعة بغداد684.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعلي ثامر عبد االمير منصور97101511028057

طب االسنان/جامعة بغداد684.3اعدادية المنصور للبنينعلميعبد الرحمن عالء الدين خزعل موسى98101511026142

طب االسنان/جامعة بغداد684.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميمريم جمال مهدي نجم99101512100093

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية المأمون للبناتعلميبتول عبد الناصر اسماعيل رجا100101512116012

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميتبارك محمد عبد جاسم101101512086029

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميامنه عدي نعمان داود102101512086010
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طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية الداودي للبنينعلميبدر ابداع جورج امين103101511029020

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية البطولة للبناتعلميزهراء عالء حسين علوان104101512110059

الصيدلة/جامعة بغداد715المنصور- ثانوية المتميزات علميداليا قصي محمد صالح ناصر105101512078020

الصيدلة/جامعة بغداد702ثانوية الوثبة للبناتعلميشهد يحيى خميس جواد106101512105017

الصيدلة/جامعة بغداد694الخضراء- ثانوية المتميزات علميصفا حميد مروح نهار107101512100067

الصيدلة/جامعة بغداد693اعدادية الرسالة للبناتعلميرهام مسلم ماجد محمد رشيد108101512115083

الصيدلة/جامعة بغداد691.8اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء حيدر مهدي جعفر109101512115092

الصيدلة/جامعة بغداد689ثانوية ام سلمة للبناتعلميآيات محمد خالد عبد الرحيم عبد الجبار110101512097001

الصيدلة/جامعة بغداد688.5ثانوية الخضراء للبناتعلميرند عالء شاكر احمد111101512089007

الصيدلة/جامعة بغداد687.9اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى صفاء محمود حسن112101511026279

الصيدلة/جامعة بغداد686اعدادية الكرخ للبناتعلميمريم شاكر محمود جاسم113101512076050

الصيدلة/جامعة بغداد686اعدادية الرسالة للبناتعلميايه سمير محمد صادق عبد الهادي114101512115033

الصيدلة/جامعة بغداد686اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميمريم ماهر صبري ناصر115101512086128

الصيدلة/جامعة بغداد685.4ثانوية الخضراء للبناتعلميوئام جاسم محمد جبار116101512089036

الصيدلة/جامعة بغداد684ثانوية الفردوس للبناتعلميرحاب عمر محمد عواد117101512090033

الصيدلة/جامعة بغداد684الخضراء- ثانوية المتميزات علميمريم طه زياد خليفة118101512100097

الصيدلة/جامعة بغداد683اعدادية الخضراء للبنينعلميعمر محمود كيالن محمود119101511013191

الصيدلة/جامعة بغداد682.8اعدادية المنصور للبنينعلميابراهيم هشام سعد هللا فاضل120101511026007

الصيدلة/جامعة بغداد682.5المنصور- ثانوية المتميزات علميمريم حسين علي حسون121101512078080

الصيدلة/جامعة بغداد681.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره نزار لطيف محمود122101512100050

الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية اليرموك للبناتعلميرسل محمد علي احمد123101512093011

الصيدلة/جامعة بغداد681اعدادية اجنادين للبناتعلميرؤى احمد عبد هللا رمضان124101512120045

الصيدلة/جامعة بغداد680.6المنصور- ثانوية المتميزات علميبتول علي رشيد عبد الرزاق125101512078010

الصيدلة/جامعة بغداد680.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميدعاء عادل محمود مظهور126101512100022

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد الملك مروان قيس صالح127101511013146

الصيدلة/جامعة بغداد680الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعلي ثائر محمد فرحان128101511002058

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية العامرية للبناتعلمينور عمر هشام نجم129101512118149

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية الرسالة للبناتعلميفرح عادل نافع سلمان130101512115167

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية الحضارة للبناتعلميدنيا غازي معروف محمد131101512108008

الصيدلة/جامعة بغداد679.8اعدادية الرسالة للبناتعلميساره عماد حسن جواد132101512115115

الصيدلة/جامعة بغداد679.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينه عالء عبد المحسن فرج133101512100043

الصيدلة/جامعة بغداد679.3ثانوية النضال للبناتعلميهلده مزهر عبد الرحمن نعمان134101512102035

الصيدلة/جامعة بغداد679.3الخضراء- ثانوية المتميزات علمياسيل شهاب حمد ضبع135101512100011

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية المأمون للبناتعلميدانيه سؤدد عصام يونس136101512116018
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الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية الرسالة للبناتعلميالزهراء سامي جاسم حسن137101512115017

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء اسامة جالل احمد حمدي138101512115091

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الرشيد للبنينعلميانس زيد احمد حميد139101511042012

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية البيان للبناتعلمياالء صالح كاظم جاسم140101512096004

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية االمين للبنينعلميبكر عبد المجيد علوان حسن141101511018024

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينورس رافع عطا هللا مخلف142101512086148

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الجامعة للبناتعلميمريم اكرم جواد عبد الفتاح143101512091090

النفط/الهندسة/جامعة بغداد676المنصور- ثانوية المتميزات علميمهاد جمال خليل ابراهيم144101512078087

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميايفان نوفل احمد عبد هللا145101512100013

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675اعدادية االمين للبنينعلميعمر عادل غني نايف146101511018070

النفط/الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية السياب للبناتعلميزينب فؤاد محمد سلوم147101512077045

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673.3المنصور- ثانوية المتميزات علميزهراء محمد عبيد كاظم148101512078042

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية فلسطين للبناتعلميشهد محمد مهدي محمد149101512114030

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية المثنى للبنينعلميمصطفى منصور رشيد قادر150101511022061

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد646ثانوية المأمون للبناتعلميدنيا عبد الهادي كاظم سلمان151101512116021

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد640اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميزينب سمير شكر احمد152101512109033

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد635اعدادية اجنادين للبناتعلميرسل امير جبار حسين153101512120049

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد635ثانوية الفردوس للبناتعلميرند حامد اسماعيل خليل154101512090037

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد634اعدادية الفاروق للبناتعلميزينب عبد السالم فيصل ابراهيم155101512119038

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد634اعدادية العامرية للبناتعلميدعاء عامر حمدي عبد156101512118032

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633اعدادية الفاروق للبناتعلميعال نصير عباس عليوي157101512119061

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد632.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره عدنان جاسم خليفه158101512100047

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد632اعدادية اجنادين للبناتعلميايه عبد الرحمن عليوي محمود159101512120017

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد631اعدادية البطولة للبناتعلميالزهراء احمد عبد الواحد ناجي160101512110018

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد631اعدادية الرسالة للبناتعلميلينه احمد ريحان دعيجل161101512115180

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد631اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميجوان فؤاد محمد علي رضا162101512086033

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد630ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميهبه جاسم عباس جاسم163101512087015

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد647اعدادية البيان للبناتعلميفاطمه محمد صالح راضي164101512096035

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد645.5اعدادية المنصور للبنينعلميسامان علي عواد زيدان165101511026119

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب هيثم مهدي حسن166101512115109

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644ثانوية الفردوس للبناتعلميرند عذوب حامد مطر167101512090038

الهندسة/جامعة بغداد675.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميمالك عدنان حازم شكوري168101512100100

الهندسة/جامعة بغداد672.9الخضراء-ثانوية المتميزينعلميالبشير محمد سنان عبد الحق صبري169101511002015

الهندسة/جامعة بغداد672.7اعدادية الرسالة للبناتعلميدانيه محمد شاكر محمود170101512115062
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الهندسة/جامعة بغداد672.4ثانوية النضال للبناتعلميمفاز مازن محمود صالح171101512102033

الهندسة/جامعة بغداد671.8المنصور- ثانوية المتميزات علميهبه عادل عبد الكريم عبد الخالق172101512078108

الهندسة/جامعة بغداد671.6المنصور- ثانوية المتميزات علميزهراء صباح نوري محمود173101512078039

الهندسة/جامعة بغداد671اعدادية المنصور للبنينعلميعبد القادر عبد السالم حسين علي174101511026149

الهندسة/جامعة بغداد670اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميميس يوسف محمود محمد175101512086137

الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميصالح عمار وجيه محمد سعيد176101511048007

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية اجنادين للبناتعلميتبارك مازن محمود ياسين177101512120023

الهندسة/جامعة بغداد667.6المنصور- ثانوية المتميزات علميصفا مدحت محمود امين178101512078067

الهندسة/جامعة بغداد667.3المنصور- ثانوية المتميزات علميامنه احمد محي عباس179101512078004

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية بغداد للبناتعلمينور ياسر داود حبيب180101512117125

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميحذيفه حسام عبد القادر ياسين181101511051007

الهندسة/جامعة بغداد667الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمهند مصطفى صادق عبد الرزاق182101511002092

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية الرسالة للبناتعلميعائشه هيثم محمد رشيد183101512115150

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء غسان لؤي يوسف184101512117049

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية ابي غريب للبناتعلمينور ثامر رحيم سرهيد185101512111033

الهندسة/جامعة بغداد665.9الخضراء- ثانوية المتميزات علميفاطمه عبد القادر شيبان حمادي186101512100081

الهندسة/جامعة بغداد665.8اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى لؤي كريم سعيد187101511026286

الهندسة/جامعة بغداد665.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعلي جابر شاكر محمود188101511028058

الهندسة/جامعة بغداد665.6اعدادية الرسالة للبناتعلميغيداء عالء حسين صالح189101512115162

الهندسة/جامعة بغداد665اعداية المعراج للبناتعلميرانيا حامد مضعن فياض190101512113019

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية صقر قريش المختلطةعلميعتاب نزار خلف فاضل191101512155007

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية السياب للبناتعلميهاجر علي طارق فاضل192101512077095

الهندسة/جامعة بغداد664.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميبكر نبيل غازي فرحان193101511048005

الهندسة/جامعة بغداد664.7المنصور- ثانوية المتميزات علميسنا عماد وجيه رؤف194101512078062

الهندسة/جامعة بغداد664.4اعدادية الرسالة للبناتعلميآيه محمد يونس ابراهيم195101512115004

الهندسة/جامعة بغداد664.4اعدادية المنصور للبنينعلميحسن غسان عدنان عبد العزيز196101511026076

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الفاروق للبناتعلميفاطمة عبد الهادي صالح نجيب197101512119063

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية عمر المختار للبنينعلميمحمد امير خضير عباس198101511004035

الهندسة/جامعة بغداد663.6المنصور- ثانوية المتميزات علميمريم علي محمد رضا عبد الكاظم199101512078082

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية البطولة للبناتعلميأمنة علي عبد حسن200101512110003

الهندسة/جامعة بغداد663الحارثية-ثانوية المتميزينعلميوليد مثنى خالد رشيد201101511028108

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية الفردوس للبناتعلمياسماء عبد الرحمن حسن نصيف202101512090006

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية دجلة للبناتعلميرسل عادل حميد رشيد203101512095022

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية العامرية للبناتعلميتماره اسماعيل محمود ابراهيم204101512118019
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الهندسة/جامعة بغداد662.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميبالل عامر محمد سبع205101511002028

الهندسة/جامعة بغداد662.1الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى انور عبد الحسين مهدي206101511028095

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية الرسالة للبناتعلمينور اياد فليح حسن207101512115223

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية التراث العربي للبناتعلميرغد وعد خليل صالح208101512123024

الهندسة/جامعة بغداد661.8الخضراء-ثانوية المتميزينعلميحسن قصي محي حمد209101511002032

الهندسة/جامعة بغداد661.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميبدور صالح الدين ابراهيم خليل210101512100015

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية العامرية للبناتعلميسارة عبد السالم حسين نافع211101512118070

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية المثنى للبنينعلميجبر فيصل جبر سميج212101511022016

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية المأمون للبنينعلميعبد المجيد مؤيد عباس محمد213101511006031

الهندسة/جامعة بغداد660.1الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعمر وميض طه خليل214101511028069

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية الرسالة للبناتعلميمينا جالل كاظم برهان215101512115205

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمحمد فاضل عبد هللا علي216101511043085

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية االمين للبنينعلميمصطفى زيد حسين علي217101511018094

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية الرسالة للبناتعلميحنين عباس علي محمد218101512115056

الهندسة/جامعة بغداد659.7المنصور- ثانوية المتميزات علميزهراء احمد حميد حسون219101512078037

الهندسة/جامعة بغداد659.4اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد مرشد حامد خليل220101511026258

الهندسة/جامعة بغداد659.4الخضراء-ثانوية المتميزينعلمييوسف عبد الرزاق صالح عواد221101511002099

الهندسة/جامعة بغداد659.1الخضراء- ثانوية المتميزات علميداليا قاسم محمد صالح222101512100021

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية ام سلمة للبناتعلميالخنساء عبد الغفار عمر محمد223101512097004

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية العامرية للبناتعلمياسراء ليث حسام جابر224101512118008

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية الرسالة للبناتعلميحواء رباح عبود جسام225101512115057

الهندسة/جامعة بغداد658.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميمعن فراس عبد المنعم كاظم226101511048017

الهندسة/جامعة بغداد658.2اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى سهيل خميس محمد227101511026278

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية الرسالة للبناتعلميياسمين محمد خلف سلمان228101512115236

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية االنفال للبناتعلميتبارك خالد علي زيد229101512101017

الهندسة/جامعة بغداد657.1الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياالمير رعد جبار منشد230101511028017

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعمار عباس خضير حمد231101511043064

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية الكرخ للبناتعلميديانا كمال هادي ناجي232101512076019

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية الخضراء للبنينعلميالحمزة ابراهيم عبد هللا عبد الرحمن233101511013040

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية العامرية للبناتعلميمها فيصل عبد عباس234101512118132

الهندسة/جامعة بغداد656.8المنصور- ثانوية المتميزات علميزبيدة محمد خالد شفيق235101512078036

الهندسة/جامعة بغداد656.7المنصور- ثانوية المتميزات علميسرى خليل ابراهيم جعفر236101512078058

الهندسة/جامعة بغداد656.7اعدادية الرسالة للبناتعلميرنين عالء ابراهيم مصطفى237101512115082

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية النبوغ للبناتعلميبنان فائز غني نصيف238101512098005
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الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية الفاروق للبناتعلميحوراء احمد سعيد سعلو239101512119023

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية الرسالة للبناتعلميحنين حسن علي ناصر240101512115055

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية الرضوانية للبنينعلميجاسم أحمد عباس دلي241101511041005

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميسجى عمار عبد المحسن عبيد242101512099030

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية الحارثية للبناتعلميأيه حسين مهدي جعفر243101512112002

الهندسة/جامعة بغداد655.6الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد االمين انور مجيد رشيد244101511028076

الهندسة/جامعة بغداد655.4المنصور- ثانوية المتميزات علميزهره عماد عبد الجليل ابراهيم245101512078043

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية بغداد للبناتعلميشهد صباح مالك عبد حسون246101512117072

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية المنصور للبنينعلميتمام ساهر مزبان عبد هللا247101511026064

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية الوثبة للبناتعلميعلياء بهاء حسين عباس248101512105018

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية المأمون للبناتعلميريم صباح محمد رشيد249101512116032

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية المتنبي للبنينعلميعبد السالم علي عبد السالم عبد250101511027035

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية السياب للبناتعلميامنه قحطان احمد محمود251101512077009

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية السياب للبناتعلمياية عالء محمد ابراهيم252101512077010

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية القدس للبنينعلميطه عصام حسين محمد253101511014057

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرانيا رعد صديق سليمان254101512086044

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية الحارثية للبناتعلميرغدة صالح علي جابر255101512112008

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية العامرية للبناتعلميرحمه وليد رشيد محمد256101512118040

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية بغداد للبناتعلميريم جاسم محمد مطرود257101512117046

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية الكرخ للبناتعلميزينب احمد هاشم حميد258101512076025

الهندسة/جامعة بغداد652الحارثية-ثانوية المتميزينعلميحسين فراس حسين صالح259101511028027

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميسارة ابراهيم محمد خلف260101512099027

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية السندباد االهلية للبناتعلميريم حسين فيصل حسين261101512085002

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية الكرخ للبنينعلميعبد العزيز حمودي كاظم عبد ناطور262101511003049

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الرسالة للبناتعلميقمر مظفر عبد الرزاق احمد263101512115169

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينمارق عبد الكريم محمد نوري محمد صالح264101512086142

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الكرخ للبناتعلميحوراء سالم حميد علي265101512076016

الهندسة/جامعة بغداد650.8المنصور- ثانوية المتميزات علميرفل سالم علي سعيد266101512078029

الهندسة/جامعة بغداد650.5المنصور- ثانوية المتميزات علميايه اياد صادق عباس267101512078005

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية النبوغ للبناتعلمييمامه محمد عبد الواحد حسن268101512098040

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميمصطفى حسن علي سبتي269101511015072

الهندسة/جامعة بغداد649.6اعدادية المنصور للبنينعلميعمر عبد اللطيف صالح عبد هللا270101511026217

الهندسة/جامعة بغداد649المنصور- ثانوية المتميزات علميلبنى نزار محمد نجم271101512078076

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية الفردوس للبناتعلميفرح عبد الحق خليفه محمود272101512090066
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الهندسة/جامعة بغداد649الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى علي ابراهيم مهدي273101511028098

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد674.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميريام احمد محمد جميل274101512100031

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671ثانوية الجامعة للبناتعلميشهد عالء سلمان عمران275101512091068

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668اعدادية العامرية للبنينعلمياحمد عمر عبد الرزاق خضير276101511020014

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668اعدادية االنفال للبناتعلمينجوى محمود شكر محمود277101512101100

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668اعدادية بغداد للبناتعلميغفران اسعد كريم كاظم278101512117086

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667اعدادية اجنادين للبناتعلميامنه هادي محمد علي هادي279101512120010

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميرفيده عبد الجبار رشيد عبد280101512100025

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا حميد سعيد حميد281101511026159

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665.6المنصور- ثانوية المتميزات علمياسراء حبيب باقر حسين282101512078003

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية الجامعة للبناتعلميشهد سمير زوراب مراد283101512091067

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663.4اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر علي مشكور علي284101511026092

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميسما عمار ماجد محي285101512100056

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية الخضراء للبنينعلميانس احمد جاسم حميد286101511013050

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره محمد عبد الكريم داود287101512100048

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية حطين للبناتعلميرغد علي صبار عبد القادر288101512079019

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية حطين للبناتعلميزينب جمال فالح حسن289101512079023

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية العامرية للبناتعلميمريم جاسم محمد عبد هللا290101512118121

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية الحضارة للبناتعلميفاتن محمود جسام حسن291101512108024

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميفاطمه علي عبد كاطع292101512086111

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميايثار علي سعود جواد293101512094006

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية الفردوس للبناتعلميتبارك سامي جواد شهاب294101512090018

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميعائشه مازن عبد اللطيف نعمان295101512100075

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662اعدادية اجنادين للبناتعلميتقى خليل ابراهيم سمين296101512120029

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية االنفال للبناتعلميريم عمر مهدي صالح297101512101042

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية الرسالة للبناتعلميريم سعد ادريس محمد298101512115086

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661ثانوية النضال للبناتعلمياصاله باسل عبد القادر ابراهيم299101512102004

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميفرح عبد الناصر عبد هللا عبد300101512099040

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية فلسطين للبناتعلميساره أحمد عبد الرسول احمد301101512114025

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية اجنادين للبناتعلميفاطمه عباس يوسف عبد هللا302101512120113

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميعصماء عبد الرزاق جميل ظاهر303101512100077

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميسرى علي كاظم جاسم304101512100053

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659ثانوية الحكمة للبناتعلميروان جبار ستوري سلمان305101512107013

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658.2المنصور- ثانوية المتميزات علميمريم ناهض رشيد حميد306101512078084

133 من 9صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية اجنادين للبناتعلميطيبه محمد رزوقي جاسم307101512120096

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية الحضارة للبناتعلميعائشه عالء مبدر صالح308101512108021

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657.5اعدادية الرسالة للبناتعلميزينة عالء طالب عبود309101512115110

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657اعدادية اجنادين للبناتعلميسجى عدنان ابراهيم محمد310101512120076

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657ثانوية دجلة للبناتعلميديانا احمد خليف مرعي311101512095020

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد623اعدادية الرسالة للبناتعلميرسل زكي طالب جوده312101512115071

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد607.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلميبالل طلعت يوسف دوالن313101511002027

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد590ثانوية الجامعة للبناتعلميسكينه مهدي عبد الغفور شمدين314101512091065

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد575اعدادية المثنى للبنينعلميحسن عبد الرحمن محمود فارس315101511022017

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد568اعدادية المثنى للبنينعلميالحارث هيثم دحام فرحان316101511022012

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد567ثانوية الحارثية للبناتعلميمروه احمد ابراهيم جبار317101512112024

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد567ثانوية الشباب للبنينعلميمحمد حميد محمد جاسم318101511023013

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد567ثانوية دجلة للبناتعلميزينب صالح مهدي غني319101512095031

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد567ثانوية حطين للبناتعلميرنا فائز عبد الجبار نعوم320101512079020

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565ثانوية السياب للبناتعلميأية قاسم حسن بدن321101512077004

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد سالم محمد جوري322101511028081

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564اعدادية الخضراء للبنينعلميبالل محمد علي حسين323101511013062

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد563.9ثانوية النضال للبناتعلميبلقيس محمد عبد الحميد خلف324101512102007

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد563ثانوية المأمون للبناتعلميبسمه عدنان احمد مكي325101512116014

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560اعدادية الرسالة للبناتعلميمينا صفوان سالم عبد الجبار326101512115208

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد559اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعبد هللا اياد نوري جاسم327101511043039

العلوم/جامعة بغداد668ثانوية اليرموك للبناتعلميريم ناطق داود سليمان328101512093013

العلوم/جامعة بغداد666ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميشهد عماد ياسين علوان329101512129008

العلوم/جامعة بغداد656ثانوية الفردوس للبناتعلميطيبه ابراهيم عبد الكريم عبد الرحمن330101512090057

العلوم/جامعة بغداد650ثانوية الحارثية للبناتعلميفاطمه نزار عدنان حميد331101512112021

العلوم/جامعة بغداد647ثانوية الحضارة للبناتعلميورود حسن حمادي فضي332101512108043

العلوم/جامعة بغداد638.6اعدادية الرسالة للبناتعلميخديجه ثائر صالح مهدي333101512115059

العلوم/جامعة بغداد636ثانوية اليرموك للبناتعلميتقى عاد هادي مبارك334101512093008

العلوم/جامعة بغداد632ثانوية السياب للبناتعلميلينا ظافر محمد ودود عباس335101512077078

العلوم/جامعة بغداد630اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد كريم ياسين محمود336101511016018

العلوم/جامعة بغداد629الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحسن رشيد محسن ياس337101511002068

العلوم/جامعة بغداد627اعدادية االنفال للبناتعلمياراس زياد جميل شهاب338101512101004

العلوم/جامعة بغداد627ثانوية الفردوس للبناتعلمياسراء صفاء احمد عوده339101512090002

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد الرحمن طارق محمد ياسين340101511013104
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العلوم/جامعة بغداد626اعدادية االسراء للبنينعلميمحمد علي احمد فياض341101511011038

العلوم/جامعة بغداد625.3الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمخلد محمد هادي ارحيم342101511028092

العلوم/جامعة بغداد625اعدادية اجنادين للبناتعلميعائشه عبد الستار رشيد جاسم343101512120099

العلوم/جامعة بغداد624اعدادية الرسالة للبناتعلمينوران عبد الكريم احمد عباس344101512115229

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم جودت ايوب ثابت345101512115185

العلوم/جامعة بغداد621ثانوية المأمون للبناتعلميآمنه وحيد انور جاسم346101512116005

العلوم/جامعة بغداد621اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد الرزاق حسن خليل نهار347101511013109

العلوم/جامعة بغداد620.5الخضراء- ثانوية المتميزات علميآية ساطع عمر علي348101512100004

العلوم/جامعة بغداد620ثانوية المأمون للبناتعلميزينه علي محمود شاكر349101512116035

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية الرسالة للبناتعلميجمان حسين يوسف عبد الرضا350101512115052

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية العامرية للبناتعلميشهد سعد احمد رفيق351101512118085

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمحمد موسى عمران عيسى352101511043088

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية االنفال للبناتعلميرهام قاسم نصيف جاسم353101512101036

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميساره عبد الرزاق محمود اسحاق354101512086083

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية المنصور للبنينعلميعلي عادل خضير عباس355101511026191

العلوم/جامعة بغداد617اعدادية الكندي للبنينعلميابراهيم شهاب احمد جوير356101511019005

العلوم/جامعة بغداد617اعدادية المنصور للبنينعلميسجاد جاسم محمد شاتي357101511026122

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية اجنادين للبناتعلميبسمه اسامه ثامر سعيد محمد358101512120020

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية الكرخ للبناتعلميزهراء محمد هذال سباهي359101512076024

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية العامرية للبنينعلميعثمان عادل نصيف جاسم360101511020104

العلوم/جامعة بغداد616المنصور- ثانوية المتميزات علميسرى علي تركي عبد العزيز361101512078059

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميشهد لؤي اسماعيل عبد الوهاب362101512086098

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية ابي غريب للبنينعلميمصطفى رياض جبار حنتوش363101511024069

العلوم/جامعة بغداد615ثانوية دجلة للبناتعلميايات حازم احمد جاسم364101512095011

العلوم/جامعة بغداد614اعدادية الرسالة للبناتعلمينور فراس محمد فؤاد محمد رضا365101512115228

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية العامرية للبناتعلميميسم صعب جاسم محمد366101512118140

العلوم/جامعة بغداد613ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميشهد رضا عطوان بدر367101512106019

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمياالء جمال جاسم عبد هللا368101512086008

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية العامرية للبناتعلميفاطمه عبد القادر عبد الدائم اسماعيل369101512118103

العلوم/جامعة بغداد612.8اعدادية المنصور للبنينعلميعبد العزيز علي عبد الرحمن محمد خالد370101511026148

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية اجنادين للبناتعلميآمنه احسان اكرم عبد الفتاح371101512120001

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد محمد عالوي عبد372101511016020

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية الكرخ للبناتعلميهاجر ثائر عبد الوهاب ابراهيم373101512076053

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميمريم مصطفى اسماعيل ياسين374101512086130
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العلوم/جامعة بغداد611اعدادية الرسالة للبناتعلميشيماء محمد عبد عبد هللا375101512115142

العلوم/جامعة بغداد611اعدادية مصطفى جواد للبنينعلمينعمة بسام عبد الجبار نعمة376101511015078

العلوم/جامعة بغداد610.4المنصور- ثانوية المتميزات علمينور احمد محمود احمد377101512078097

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية االنفال للبناتعلميأسيل محمد نافع حسن378101512101006

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية الحضارة للبناتعلميلمياء محمود جسام حسن379101512108029

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية االمين للبنينعلميمهند رشيد عبود رشيد380101511018104

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية العامرية للبناتعلميهبه امين ياسين طه381101512118155

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية الفردوس للبناتعلميساره سعد احمد شهاب382101512090044

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية الخضراء للبناتعلميشهد فراس فيصل عبد الكريم383101512089019

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد عامر ثامر محمود384101511026249

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميمروة قيس حسن محمد385101512099041

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية المنصور للبنينعلميعبد الرحمن هاني سعدي طه386101511026146

العلوم/جامعة بغداد608.1اعدادية المنصور للبنينعلميعبد الوهاب محمد عبد الوهاب عبد القادر387101511026174

العلوم/جامعة بغداد608اعدادية االنفال للبناتعلمينبأ عبد الرزاق نصرت حسين388101512101098

العلوم/جامعة بغداد608اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرحمه سنان سالم عبد الجبار389101512086048

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية الرسالة للبناتعلميسميه حارث عبد الرزاق حسين390101512115131

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية الخضراء للبنينعلميهاشم احسان هاشم مهدي391101511013280

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية المأمون للبناتعلمياالء ياسر محمد زيدان392101512116011

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية الحكمة للبناتعلميرؤى سعد لطيف عبد الرضا393101512107011

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينور صباح نوري خضير394101512086146

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الخضراء للبنينعلميابو بكر عبد الرزاق مصطفى صالح395101511013010

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الرسالة للبناتعلميلمى محمد حمدان درويش396101512115174

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية الرسالة للبناتعلميزينه اياد ابراهيم مصطفى397101512115111

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية الكرخ للبنينعلمياباذر عماد تركي ناجي398101511003001

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية اليرموك للبناتعلميمروه احمد عبد الغفور احمد399101512093037

العلوم/جامعة بغداد605المنصور- ثانوية المتميزات علمينبأ فارس عبد المجيد معتوق400101512078094

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية الرحمن للبناتعلميوالء اسعد خزعل عبد الصاحب401101512103043

العلوم/جامعة بغداد604ثانوية الفردوس للبناتعلميطيبه اسماعيل ابراهيم سلوم402101512090058

العلوم/جامعة بغداد604ثانوية الكفاح العربي للبناتعلمينور حسام لطيف علوان403101512092027

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية االنفال للبناتعلميزينب خضر حنون حسين404101512101046

العلوم/جامعة بغداد603.4المنصور- ثانوية المتميزات علميزهراء عصام مصطفى يونس405101512078040

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية الداخلية للبنينعلميمرتضى مجيد ابراهيم رحيم406101511033065

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية الرشيد للبنينعلميمحمد ثائر شهاب حمد407101511042045

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميبسمه بهاء عبد الحسين جعفر408101512086022
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العلوم/جامعة بغداد603ثانوية النضال للبناتعلميعاليه مهدي صالح عبد الكريم409101512102027

العلوم/جامعة بغداد603ثانوبة التضامن األهلية للبناتعلميزينب جمال عبد العزيز علي410101512121006

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية الرضوانية للبنينعلميابراهيم محمد هادي ضيدان411101511041002

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية الخضراء للبنينعلميحسين صباح دهيوك فرج412101511013076

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية الرسالة للبناتعلميريم محمد نجيب رجب413101512115088

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية دجلة للبناتعلميدعاء حميد حسين احمد414101512095018

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية حطين للبناتعلمينور عماد محروس حمد415101512079049

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الفاروق للبناتعلمياسراء امجد عايش حبيب416101512119006

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية اليمن للبنينعلميعلي صالح محمد جاسم417101511016077

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية ام سلمة للبناتعلميرقيه حميد لهمود حمادي418101512097016

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية االنفال للبناتعلميضحى سمير عبد العزيز حسن419101512101072

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الفاروق للبناتعلمينبأ يوسف رشيد محسن420101512119077

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية البطولة للبناتعلميتبارك حميد حمزه حواس421101512110038

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الفضيلة للبناتعلميموج محمد عجمي تركي422101512084029

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الجامعة للبناتعلميامنه محمود ياسين سعود423101512091009

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية مصطفى جواد للبنينعلمييوسف هيثم بدري عبد الهادي424101511015082

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الكرخ للبنينعلميعز الدين نوري محيسن علي425101511003055

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية ام سلمة للبناتعلميشهد خضير رشيد حسن426101512097026

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية المعالي االهلية للبنينعلميمحمود عادل فرج عثمان427101511046014

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية بغداد للبناتعلمينور جعفر منعم عباس428101512117119

العلوم/جامعة بغداد599.8الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد حمزة عبد الوهاب حمدان429101511002072

العلوم/جامعة بغداد599.7اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد محمد حسين داود430101511026029

العلوم/جامعة بغداد599.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعامر عبد المنعم كاظم عبد المنعم431101511002037

العلوم/جامعة بغداد599ثانوية دجلة للبناتعلميقدس علي هاني علي432101512095055

العلوم/جامعة بغداد599ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلمياسماء محمد مهيدي صالح433101512099003

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية االنفال للبناتعلمينور عامر عبد الكريم داود434101512101105

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية ابي غريب للبنينعلميعبد الناصر صالح سالم عبد435101511024045

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية االسراء للبنينعلميقتيبة حسن عباس عبد436101511011033

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية االمين للبنينعلميمحمد خالد مناف حسين437101511018081

العلوم/جامعة بغداد597.1الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد الرحمن حيدر مجيد لفته438101511028043

العلوم/جامعة بغداد596.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميمصطفى احمد عبد الجبار عبد الكريم439101511048013

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية الجامعة للبناتعلميهاجر صالح عباس علي440101512091111

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية المنصور للبنينعلميحسين جاسم محمد احمد441101511026077

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية العامرية للبناتعلميزينة عالء عبد الحميد عبد هللا442101512118066
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العلوم/جامعة بغداد596ثانوية الفردوس للبناتعلميايه رائد مجيد حسن443101512090012

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمنتظر محمد حميد فاضل444101511043102

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية الفاروق للبناتعلميزينب عماد تقي جميل445101512119040

العلوم/جامعة بغداد594.6اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب علي احمد عبد الساده446101512115105

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية الرسالة للبناتعلميعال علي طعمه عرمش447101512115156

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية الرضوانية للبنينعلميابراهيم سعد عبد محمود448101511041001

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية المصطفى للبنينعلميعبد هللا انيس منصور حمادي449101511017067

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد احمد عبد هللا محمود450101511027055

العلوم/جامعة بغداد593ثانوية اليرموك للبناتعلميشهد احمد شهاب احمد451101512093023

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية البطولة للبناتعلميسمارة سمير خليل ابراهيم452101512110070

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية االنفال للبناتعلميرسل مفيد جبر نعمان453101512101033

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية الحارثية للبناتعلميساره عالء جاسم حمودي454101512112014

العلوم/جامعة بغداد592اعدادية اجنادين للبناتعلميغاده باسم شمال فرحان455101512120106

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية حي الجامعة االهلية للبنينعلميزيد اياد صليبي مصطفى456101511039009

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية االسراء للبنينعلميمحمد جاسم محمد سعدون457101511011034

العلوم/جامعة بغداد591ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميعال باسم محمد عبد الواحد458101512099038

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميساره اسامه احمد نجم الدين459101512086080

العلوم/جامعة بغداد590ثانوية الفردوس للبناتعلمينور ماهر عويد عبد هللا460101512090081

العلوم/جامعة بغداد589.6الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد الوهاب محمد عبد الوهاب سلمان461101511028052

العلوم/جامعة بغداد589ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميفرح عدنان جمعه مهدي462101512094026

العلوم/جامعة بغداد589ثانوية الكوثر للبناتعلميهديل احمد محمد صديان463101512125018

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية الرسالة للبناتعلميتبارك موفق عبد هللا سلمان464101512115045

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميعلي منتصر علي احمد465101511015050

العلوم/جامعة بغداد589ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميعائشه مثنى ياسين حسين466101512092023

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية الكندي للبنينعلميعبد الرحمن ليث عبد الحميد عبد هللا467101511019069

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية الوثبة للبناتعلميفاطمه حسن فخري جاسم468101512105019

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية البيان للبناتعلميفاطمه كاظم رحيم عصمان469101512096034

العلوم/جامعة بغداد588المنصور- ثانوية المتميزات علميقمر جواد كاظم مطر470101512078075

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية الفردوس للبناتعلميزبيده أديب خلف عباس471101512090040

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية اجنادين للبناتعلميفاطمه غانم جديع حمادي472101512120116

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية المنصور للبنينعلميميالد محمد مولود مرهج473101511026305

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية الخضراء للبنينعلميزيد عصام محمد سليم رجب474101511013088

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية االنفال للبناتعلميطيبه احمد عبد هللا اسماعيل475101512101073

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميسالي عدنان عبد االمير اسماعيل476101512080019
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العلوم/جامعة بغداد586ثانوية الرضوانية للبنينعلميعمر جميل حمد حسن477101511041022

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية المصطفى للبنينعلميأدهم أيهم ادهام سليمان478101511017002

العلوم/جامعة بغداد585.4اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا محمد عبد الوهاب عبد القادر479101511026169

العلوم/جامعة بغداد585.3المنصور- ثانوية المتميزات علميزينب علي فرحان زيدان480101512078048

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية العامرية للبناتعلمينور صفوان هاشم محمد481101512118148

العلوم/جامعة بغداد585الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد الحميد يحيى كريم جواد482101511028041

العلوم/جامعة بغداد585النازحينعلميدريد معروف اسماعيل شويح483101511500012

العلوم/جامعة بغداد584.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمصطفى نشأت رشيد عبد الكريم484101511002089

العلوم/جامعة بغداد584الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعمر زيد عبد الفتاح مهدي485101511002066

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية صاحب البراق للبنينعلميمصطفى خالد علوان منصور486101511035064

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية اليرموك للبناتعلميامنيات عماد شاكر محمود487101512093003

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية صاحب البراق للبنينعلميصالح متعب عبيد سرحان488101511035018

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية الرسالة للبناتعلميايالف جبار علوان رشك489101512115028

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميرحمه وليد خالد عبود490101512106008

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية اجنادين للبناتعلمياسراء عدنان شاكر حمود491101512120003

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية الخضراء للبنينعلميخليفة ستار حسين محل492101511013084

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية اليمن للبنينعلميمصعب محمد أحمد علي493101511016115

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية الفضيلة للبناتعلمياسيل رشيد جالب متعب494101512084003

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية القدس للبنينعلميمحمد احمد خضير عباس495101511014116

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية البيان للبناتعلميوديان احمد عبد الواحد جاسم496101512096054

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية االمين للبنينعلميعلي احمد تركي عطيه497101511018056

العلوم/جامعة بغداد581ثانوية الحضارة للبناتعلميمياده ابراهيم علي شحل498101512108035

العلوم/جامعة بغداد580.3الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد ثابت صالح جرجيس499101511002071

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية القدس للبنينعلميعامر عادل كامل عبد اللطيف500101511014061

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية المنصور للبنينعلميعلي فائق نصير علوان501101511026196

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد ثامر مدحت حسين502101511013014

العلوم/جامعة بغداد579ثانوية الفضيلة للبناتعلميشهد مثنى قاسم احمد503101512084022

العلوم/جامعة بغداد578الخضراء-ثانوية المتميزينعلميزيد ساهر محمد قاسم504101511002035

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية دجلة للبناتعلميزينب لؤي نعمان داود505101512095033

العلوم/جامعة بغداد578المنصور- ثانوية المتميزات علميمالك باسل طه جاسم506101512078085

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية السياب للبناتعلمينور محمد خلف حمادي507101512077093

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية النبوغ للبناتعلميهدير صالح مهدي احمد508101512098038

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية صقر قريش المختلطةعلميحسين عودة كاظم حسن509101511155012

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية االمين للبنينعلميسجاد رضا جعفر صادق510101511018043
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العلوم/جامعة بغداد577.8ثانوية الخضراء للبناتعلميسما كمال رشيد خماس511101512089016

العلوم/جامعة بغداد577ثانوية عمر المختار للبنينعلميتاج الدين فؤاد عبد هللا كاظم512101511004009

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية الخضراء للبنينعلمييوسف ضاحي محمد ضاحي513101511013292

العلوم/جامعة بغداد576.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد هشام حسين علوان514101511028088

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية الحارثية للبناتعلميزهراء صباح يوسف مهدي515101512112010

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية الحارثية للبناتعلميسرى احمد اسعد حميد516101512112015

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد569ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميشهد صالح علي حمد517101512129007

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء علي عبد خضير518101512119034

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد563الخضراء- ثانوية المتميزات علميمجده فارس عيسى دانوك519101512100089

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد558اعدادية االنفال للبناتعلمينور سعد ذياب داود520101512101103

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد558اعدادية البيان للبناتعلميسرى سعد هادي زاير خلف521101512096024

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد555اعدادية اجنادين للبناتعلميسبأ صفاء احمد عبد الباقي522101512120075

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد553.9ثانوية الخضراء للبناتعلميمينا قاسم علي حسين523101512089027

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد547اعدادية اجنادين للبناتعلمياعراف عبد الستار شهاب احمد524101512120008

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد546ثانوية الفضيلة للبناتعلمينرجس عبد الكريم عبد الصاحب عبد الرزاق525101512084032

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد544اعدادية اجنادين للبناتعلميايه شاكر محمود كردي526101512120016

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540اعدادية بغداد للبناتعلميساره سالم ولي احمد527101512117060

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميايات اياد حسين خميس528101512092006

العلوم للبنات/جامعة بغداد597اعدادية البطولة للبناتعلمياالء بهاء الدين بابات اديب احمد529101512110014

العلوم للبنات/جامعة بغداد596اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميميس قاسم احمد كاظم530101512086136

العلوم للبنات/جامعة بغداد593.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميمريم احمد ودود احمد531101512100092

العلوم للبنات/جامعة بغداد590اعدادية االنفال للبناتعلميسالي عبد الحميد ابراهيم احمد532101512101057

العلوم للبنات/جامعة بغداد589اعدادية البطولة للبناتعلمينور عبد الرزاق ابراهيم حسين533101512110112

العلوم للبنات/جامعة بغداد589اعدادية العامرية للبناتعلميهاجر اسماعيل جندي محمود534101512118153

العلوم للبنات/جامعة بغداد587ثانوبة التضامن األهلية للبناتعلمينور خليل ثابت فهد535101512121010

العلوم للبنات/جامعة بغداد586اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميياسمين عمار عادي رشيد536101512109079

العلوم للبنات/جامعة بغداد585.2ثانوية النضال للبناتعلميلونا هشام ابراهيم عبود537101512102032

العلوم للبنات/جامعة بغداد583اعدادية االنفال للبناتعلميمريم باسم محسن احمد538101512101087

العلوم للبنات/جامعة بغداد575اعدادية الرسالة للبناتعلميايه رمضان فالح حسن539101512115032

العلوم للبنات/جامعة بغداد572ثانوية دجلة للبناتعلميازهار احمد محان عبود540101512095003

العلوم للبنات/جامعة بغداد571اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميساره حازم جبار هادي541101512086081

العلوم للبنات/جامعة بغداد569.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميميس الريم مفيد محي الدين موسى542101512100104

العلوم للبنات/جامعة بغداد569ثانوية الجامعة للبناتعلميزينه احمد اسامة عبد الرزاق543101512091051

العلوم للبنات/جامعة بغداد569اعدادية العامرية للبناتعلميمينه عبد السالم علي حسين544101512118144
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العلوم للبنات/جامعة بغداد569ثانوية الفضيلة للبناتعلميريم خليوي حسين علي545101512084017

العلوم للبنات/جامعة بغداد568اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم جاسم محمود فندي546101512120165

العلوم للبنات/جامعة بغداد567اعدادية الرسالة للبناتعلميامامه اسعد عبد هللا ابراهيم547101512115021

العلوم للبنات/جامعة بغداد567اعدادية الفاروق للبناتعلميمنن مؤيد حسن صالح548101512119072

العلوم للبنات/جامعة بغداد567ثانوية ابي غريب للبناتعلميزينب احمد علي محمود549101512111016

العلوم للبنات/جامعة بغداد566ثانوية الجامعة للبناتعلميزهراء مجيد سالم عبد الباقي550101512091049

العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية العامرية للبناتعلميأصيل اياد احمد علي551101512118001

العلوم للبنات/جامعة بغداد564.5المنصور- ثانوية المتميزات علميرؤى حامد مجيد عبد الحسين552101512078024

العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية النبوغ للبناتعلميمريم ناطق جعفر عبد الرزاق553101512098030

العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعدادية بغداد للبناتعلميساره يعرب طالب كامل554101512117063

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية الرسالة للبناتعلميآيه مهند عبد الرزاق حسين555101512115005

العلوم للبنات/جامعة بغداد562.8ثانوية الخضراء للبناتعلميزهراء محمد عبد هللا ابراهيم556101512089011

العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية الرحمن للبناتعلميزهراء محمد رحيم حميدي557101512103019

العلوم للبنات/جامعة بغداد560اعدادية البطولة للبناتعلمينور عامر محمد سليمان558101512110111

القانون/جامعة بغداد626اعدادية البيان للبناتعلميفاطمه علي جعفر فعل559101512096033

القانون/جامعة بغداد675ثانوية التراث العربي للبناتادبيغفران عادل سعدون خطاب560101522123057

القانون/جامعة بغداد663اعدادية اجنادين للبناتادبيمريم ثامر شهاب احمد561101522120084

القانون/جامعة بغداد646اعدادية الكرخ للبناتادبيغفران علي لطيف خضير562101522076037

القانون/جامعة بغداد639ثانوية الوثبة للبناتادبيايه محمد عبد الكريم عباس563101522105005

القانون/جامعة بغداد631اعدادية البيان للبناتادبينور صباح نوري ناظم564101522096066

القانون/جامعة بغداد619اعدادية االنفال للبناتادبيحنين جاسم محمد علوان565101522101017

القانون/جامعة بغداد614اعدادية الرحمن للبناتادبيشاه زنان علي سلمان كاظم566101522103016

القانون/جامعة بغداد611ثانوية شمس العراق المختلطةادبيهارون حميد هاشم بدع567101521152013

القانون/جامعة بغداد604اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد عادل فريح جودة568101521015005

القانون/جامعة بغداد603ثانوية ام سلمة للبناتادبيدانيه حيدر سليم حسين569101522097011

العلوم السياسية/جامعة بغداد577اعدادية الفاروق للبناتعلميسجى حسين عالء احمد570101512119049

العلوم السياسية/جامعة بغداد560.5المنصور- ثانوية المتميزات علميهاجر تحسين محسن علي571101512078104

العلوم السياسية/جامعة بغداد551ثانوية النبوغ للبناتادبيوسن محمد عبد الكاظم جياد572101522098032

العلوم السياسية/جامعة بغداد537ثانوية الوثبة للبناتادبيياقوت عدي عبد بخيت573101522105041

العلوم السياسية/جامعة بغداد529اعدادية اجنادين للبناتادبيتماره احمد عبد العزيز عبد هللا574101522120021

العلوم السياسية/جامعة بغداد527ثانوية الفضيلة للبناتادبياالء خضير سعود جواد575101522084002

العلوم السياسية/جامعة بغداد527ثانوية السالم للبنينادبيعلي احمد شهاب طه576101521030013

العلوم السياسية/جامعة بغداد525اعدادية االنفال للبناتادبياسيل خضير عباس علي577101522101001

العلوم السياسية/جامعة بغداد525ثانوية التراث العربي للبناتادبيايات عبد الحسين جبار محمد578101522123005
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العلوم السياسية/جامعة بغداد523ثانوية اليرموك للبناتادبيدانيه فاضل حسين عبد579101522093009

العلوم السياسية/جامعة بغداد522ثانوية السالم للبنينادبيحمزة مزهر خلف عمارة580101521030008

العلوم السياسية/جامعة بغداد513ثانوية التراث العربي للبناتادبينبأ سعد عبد الحسين حسن581101522123080

العلوم السياسية/جامعة بغداد510ثانوية الوثبة للبناتادبيهاله ياسر عبد الستار حسن582101522105037

العلوم السياسية/جامعة بغداد507ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبيأنعام سعدون خليل أبراهيم583101522124002

العلوم السياسية/جامعة بغداد507اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد الرحمن نافع ابراهيم عدوان584101521009034

العلوم السياسية/جامعة بغداد506اعدادية بغداد للبناتادبيرسل فارس كاظم صالح585101522117017

العلوم السياسية/جامعة بغداد505ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمريم اثير كامل خليفه586101522106043

العلوم السياسية/جامعة بغداد505ثانويةالمأمون االهلية للبناتادبينور ليث عبد حميد587101522087006

العلوم السياسية/جامعة بغداد503ثانوية الوثبة للبناتادبيسجى زهير ناظم عيسى588101522105022

العلوم السياسية/جامعة بغداد502ثانوية الجامعة للبناتادبيفرح نصرت شاكر محمود589101522091047

العلوم السياسية/جامعة بغداد500ثانوية الحارثية للبناتادبييقين عادل كامل عبد الوهاب590101522112024

العلوم السياسية/جامعة بغداد499اعدادية العامرية للبنينادبيحمودي يحيى حمودي حسين591101521020022

العلوم السياسية/جامعة بغداد499اعدادية الفاروق للبناتادبيدنيا عماد ابراهيم حسين592101522119009

العلوم السياسية/جامعة بغداد498اعداية المعراج للبناتادبيزهراء اسماعيل حمود خلف593101522113027

التمريض/جامعة بغداد660اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد سالم محمود عبد هللا594101511009077

التمريض/جامعة بغداد615ثانوية دجلة للبناتعلميساره محمد حمود احمد595101512095035

الطب البيطري/جامعة بغداد590ثانوية الرضوانية للبنينعلميعبد الواحد فالح أحمد عيفان596101511041018

الطب البيطري/جامعة بغداد586ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميريام سعد خلف خليل597101512094018

الطب البيطري/جامعة بغداد569.1الخضراء- ثانوية المتميزات علميندى احمد محمد مهدي598101512100108

الطب البيطري/جامعة بغداد568اعدادية صاحب البراق للبنينعلميمحمد فاضل سلطان حسين599101511035059

الطب البيطري/جامعة بغداد564ثانوية الحارثية للبناتعلميحنين عصام اكرم بيرام600101512112006

الطب البيطري/جامعة بغداد564اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميانفال عبد الزهره جواد قاسم601101512109010

الطب البيطري/جامعة بغداد559.6اعدادية المنصور للبنينعلميتمار حيدر مهدي جواد602101511026063

الطب البيطري/جامعة بغداد559.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعالء مهدي باقر علي603101511028054

الطب البيطري/جامعة بغداد559اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمحمد سليم نجم عمران604101511043082

الطب البيطري/جامعة بغداد557ثانوية المأمون للبناتعلمينعمه اياد فؤاد علي غالب605101512116069

الطب البيطري/جامعة بغداد556اعدادية اجنادين للبناتعلميشمس نزار احمد عبد606101512120084

الطب البيطري/جامعة بغداد556النازحاتعلميايالف فؤاد نوري سعيد607101512501009

الطب البيطري/جامعة بغداد553ثانوية اليرموك للبناتعلميبراء حيدر جبوري جميل608101512093006

الطب البيطري/جامعة بغداد552ثانوية ابي غريب للبناتعلميرسل علي عبد هللا حمود609101512111013

الطب البيطري/جامعة بغداد552اعدادية المنصور للبنينعلمياسماعيل محمد فريد اسماعيل محمد610101511026040

الطب البيطري/جامعة بغداد551.3الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا عبد القادر سلمان خضير611101511002049

الطب البيطري/جامعة بغداد549اعدادية العامرية للبناتعلميهبه علي صالح حمادي612101512118156
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الطب البيطري/جامعة بغداد549اعدادية اليمن للبنينعلميمحمد عبد الحكيم نجم عبد هللا613101511016102

الطب البيطري/جامعة بغداد548.9اعدادية المنصور للبنينعلميمهند احمد علي محمد614101511026301

الطب البيطري/جامعة بغداد548اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميحسن حسين ناصر ابراهيم615101511015017

الطب البيطري/جامعة بغداد548ثانوية حطين للبناتعلميأيسر علي أحمد حسون616101512079004

الطب البيطري/جامعة بغداد548اعدادية الرسالة للبناتعلمينور حسين تقي جابر617101512115224

الطب البيطري/جامعة بغداد548ثانوية التراث العربي للبناتعلميزينب سعد عبد كاظم618101512123036

الطب البيطري/جامعة بغداد545اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميشمس باسم نجم عباس619101512086094

الطب البيطري/جامعة بغداد545اعدادية القدس للبنينعلميأبراهيم حازم حسن محمود620101511014002

الطب البيطري/جامعة بغداد545ثانوية اليرموك للبناتعلميمريم عصام عز الدين عبد الوهاب621101512093039

الطب البيطري/جامعة بغداد544.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميحسن علي مزعل باقر622101511028024

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية الداخلية للبنينعلميياسين خزعل حميد مجيد623101511033073

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى جمال مجيد عريبي624101511026274

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية العامرية للبنينعلميمروان محمد مزعل فرحان625101511020176

الطب البيطري/جامعة بغداد537اعدادية الغزالية للبنينعلميحسين علي سلمان كاظم626101511008031

الطب البيطري/جامعة بغداد537ثانوية ام سلمة للبناتعلمينور عباس طراط علي627101512097042

الطب البيطري/جامعة بغداد537اعدادية المنصور للبنينعلميمهدي علي عواد زيدان628101511026298

الطب البيطري/جامعة بغداد537ثانوية بالل المختلطةعلميمصطفى عدنان عبد حداوي629101511150046

الطب البيطري/جامعة بغداد536.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميرسل شاكر محمود فياض630101512100024

الطب البيطري/جامعة بغداد536ثانوية السياب للبناتعلميسرى فريد عبد العزيز جار هللا631101512077052

الطب البيطري/جامعة بغداد536اعدادية العامرية للبنينعلميعلي عبد الخالق عبد الستار عبد الحسين632101511020118

الطب البيطري/جامعة بغداد535اعدادية المصطفى للبنينعلميهشام سالم عبد عويد633101511017134

الزراعة/جامعة بغداد542اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد حسن هادي خلف634101511013015

الزراعة/جامعة بغداد533ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتعلميهاجر أركان عبيد جاسم635101512127016

الزراعة/جامعة بغداد532ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميهدى كريم محمد سلوم636101512106042

الزراعة/جامعة بغداد530اعدادية المأمون للبنينعلميسيف الدين ناصر صويح حسون637101511006025

الزراعة/جامعة بغداد529اعدادية العامرية للبناتعلميمنار راغب حسين عياش638101512118131

الزراعة/جامعة بغداد528اعدادية الخضراء للبنينعلميحسين عالء حسين عبيد639101511013077

الزراعة/جامعة بغداد528ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلمياالء وليد صالح قدوري640101512094004

الزراعة/جامعة بغداد526ثانوية الفردوس للبناتعلميايالف قيس رمضان مجول641101512090009

الزراعة/جامعة بغداد519اعدادية اجنادين للبناتعلميايمان احمد محمود فرحان642101512120013

الزراعة/جامعة بغداد519ثانوية الرشيد للبنينعلميمحمود سعدون علي حسن643101511042055

الزراعة/جامعة بغداد517اعدادية الخضراء للبنينعلميطه بدري عبد الرزاق بدري644101511013094

الزراعة/جامعة بغداد516.5اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر محمد شريف عبد المنعم645101511026095

الزراعة/جامعة بغداد516اعدادية العامرية للبنينعلميهمام صفاء حميد فرحان646101511020204
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الزراعة/جامعة بغداد515اعدادية اجنادين للبناتعلميرسل عبد القادر رحيم محمود647101512120052

الزراعة/جامعة بغداد514اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد حسن فليح حسن648101511022050

الزراعة/جامعة بغداد513اعدادية المتنبي للبنينعلميحسين مازن كاظم ناصر649101511027020

الزراعة/جامعة بغداد511اعدادية االمين للبنينعلميعلي محمد ابراهيم جاسم650101511018062

الزراعة/جامعة بغداد510ثانوية اليرموك للبناتعلمياسراء مؤيد محفوظ عبد الكريم651101512093001

الزراعة/جامعة بغداد509اعدادية ابي غريب للبنينعلميالحارث عباس زيد عبيد652101511024014

الزراعة/جامعة بغداد508.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميموج خالد حسن حمد653101512100103

الزراعة/جامعة بغداد507اعدادية الخضراء األهلية للبنينعلميعثمان احسان علي شويخ654101511038007

الزراعة/جامعة بغداد507اعدادية المثنى للبنينعلميابراهيم سداد عدنان يونس655101511022001

الزراعة/جامعة بغداد507اعدادية الرسالة للبناتعلميريم علي عبد هللا حسن656101512115087

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية اليرموك للبناتعلميزينة فؤاد مجيد موسى657101512093018

الزراعة/جامعة بغداد506اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهند طه عبود عباس658101512086159

الزراعة/جامعة بغداد505ثانوية النبوغ للبناتعلميساره عماد سلمان صالح659101512098017

الزراعة/جامعة بغداد504اعدادية الكندي للبنينعلمياحمد طارق هاشم عبد السالم660101511019013

الزراعة/جامعة بغداد504ثانوية الوثبة للبناتعلميمريم علي عطا خليل661101512105025

الزراعة/جامعة بغداد504ثانوية الكوثر للبناتعلميزهراء حسين نايف علوان662101512125010

الزراعة/جامعة بغداد503ثانوية الكرخ للبنينعلميحسين ابراهيم مزعل ذياب663101511003026

الزراعة/جامعة بغداد500.4اعدادية المنصور للبنينعلميهارون جمال عبد الكريم ناجي664101511026312

الزراعة/جامعة بغداد500ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميشهد رياض فاضل نصيف665101512106020

الزراعة/جامعة بغداد500ثانوية الحكمة للبناتعلميمنى صفاء غفوري مصطفى666101512107031

الزراعة/جامعة بغداد500اعدادية الداودي للبنينعلميمصطفى سعد صالح هادي667101511029068

الزراعة/جامعة بغداد499ثانوية الحضارة للبناتعلميهديل حافظ مطلب محمد668101512108041

الزراعة/جامعة بغداد499ثانوية دجلة للبناتعلميعائشه كريم صالح رجب669101512095048

الزراعة/جامعة بغداد499اعدادية المنصور للبنينعلميعبد الرحمن علي عبد الرحمن محمد خالد670101511026143

الزراعة/جامعة بغداد498ثانوية اليرموك للبناتعلميحنين مهند غني علي671101512093010

الزراعة/جامعة بغداد498اعدادية الرسالة للبناتعلميروز ثائر رشك حوشي672101512115084

الزراعة/جامعة بغداد497ثانوية المأمون للبناتعلميدنيا رياض عبد هللا ابراهيم673101512116020

الزراعة/جامعة بغداد496.1ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلمييمان معمر عبد الكريم عبد الوهاب674101511048019

الزراعة/جامعة بغداد496اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا محمد خليل ابراهيم675101511013138

الزراعة/جامعة بغداد496اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى ظافر علي هاشم676101511026283

الزراعة/جامعة بغداد496إعدادية الغزالي المسائية للبنينعلميمصطفى جليل جبار عبد الحسن677101511202019

الزراعة/جامعة بغداد494ثانوية الحضارة للبناتعلميسمر محمود ظاهر علي678101512108019

الزراعة/جامعة بغداد494اعدادية العامرية للبنينعلميعبد هللا محمد مشرف ياس679101511020098

الزراعة/جامعة بغداد493ثانوية ام سلمة للبناتعلميهاله كمال بدري دباش680101512097046
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الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم زيد فاهم كامل681101512120126

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية المنصور للبنينعلميامير احمد عبد االمير مهدي682101511026049

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية الرسالة للبناتعلميتبارك لؤي كامل عبد الوهاب683101512115043

الزراعة/جامعة بغداد491ثانوية الكوثر للبناتعلميايمان جابر لهمود جبر684101512125004

الزراعة/جامعة بغداد491ثانوية المنار األهلية للبنينعلميمثنى كهالن ابراهيم جواد685101511036006

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية الفاروق للبناتعلمينور حيدر عبد المحسن خليل686101512119081

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية اجنادين للبناتعلميبسمه ثامر عبد الرزاق محمد687101512120022

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد عمار شهاب احمد688101511013030

الزراعة/جامعة بغداد490.8ثانوية الرائد للبنينعلميعبد الرزاق حامد فاضل حمزة689101511001016

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية العامرية للبنينعلميمصطفى عامر محمود سلمان690101511020186

الزراعة/جامعة بغداد489اعدادية الكندي للبنينعلميمنتظر ضياء داود سلمان691101511019135

الزراعة/جامعة بغداد489اعدادية بغداد للبناتعلميشمس اسامه جورج امين692101512117069

الزراعة/جامعة بغداد489اعدادية الخضراء للبنينعلمياحسان حافظ حسن مكيطف693101511013012

الزراعة/جامعة بغداد488.8اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر عمران رحمان سليمان694101511026093

الزراعة/جامعة بغداد488الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمهيمن اسعد احمد عبد هللا695101511002093

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية العامرية للبنينعلميمالك انس عصام اسماعيل696101511020139

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميحوراء احمد عباس منخي697101512109020

الزراعة/جامعة بغداد488ثانوية حطين للبناتعلميدينا حامد عباس فليح698101512079015

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية دجلة للبناتعلميلينه محمد جسام محمد699101512095058

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية االمين للبنينعلميمصطفى عصام حسين خلف700101511018096

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية دجلة للبناتعلميسجى عامر محمد ابراهيم701101512095037

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية المنصور للبنينعلميالحمزه رفعت دحام حميد702101511026044

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد شعالن صالح ابراهيم703101511022008

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد علي جميل ثويني704101511013029

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية المثنى للبنينعلميمصطفى شعيب ابراهيم علي705101511022057

الزراعة/جامعة بغداد485ثانوية الفردوس للبناتعلمينور علي فرحان حمادي706101512090080

الزراعة/جامعة بغداد485ثانوية ابي غريب للبناتعلميهاجر عبد الحسين عبد هللا صالح707101512111035

الزراعة/جامعة بغداد485ثانوية حطين للبناتعلميريام عامر ادريس ابراهيم708101512079021

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا عامر عباس محمد709101511013127

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميحسين اسعد عبد الهادي حيدر710101511021018

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية الفاروق للبناتعلمينبأ سلمان غليس حميد غالي711101512119075

الزراعة/جامعة بغداد483ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينعلميمحمد حمدان احمد شالل712101511204046

الزراعة/جامعة بغداد483ثانوية السياب للبناتعلميمروه شهاب احمد عبد713101512077080

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمحمد ياسين محمود حمد714101511043091
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الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية بغداد للبناتعلميياسمين محمد سالم نوري715101512117135

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية الرافدين للبنينعلميايهاب ثائر رحيم عيدان716101511009012

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية العامرية للبناتعلميُرسل عزيز عبد الكريم احمد717101512118042

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميايه عمر مجيد رشيد718101512094007

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية الداخلية للبنينعلمياحمد اكرم حمودي احمد719101511033002

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية العامرية للبنينعلمياحمد مصطفى سامي كامل720101511020019

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميعال عبد اللطيف علي صالح721101512080023

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية القدس للبنينعلميمحمد وليد طالب خضر722101511014133

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية العامرية للبناتعلميصفا سالم عزاوي حمادي723101512118087

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية المعتز االهلية للبنينعلميابراهيم محمد عبد شكر724101511049001

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية الحضارة للبناتعلميمريم حامد عواد برغش725101512108033

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية الفردوس للبناتعلميزينه مصطفى مجيد عبد الحسين726101512090042

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية الفردوس للبناتعلميهند مازن عبد الرحمن علوان727101512090087

الزراعة/جامعة بغداد480اعداية المعراج للبناتعلميوالء محمد عبد هللا محمد728101512113075

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية الرسالة للبناتعلميكوثر اسعد محسن عبد الحسن729101512115171

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية الداخلية للبنينعلميمهيمن كريم محمد خضير730101511033069

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميعبد هللا عبد الكريم سلمان كاظم731101511021026

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية السياب للبناتعلميرونق فالح حسن عبد هللا732101512077036

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية المنصور للبنينعلميعلي حسين محمود ضياء733101511026184

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمحمد جودت كاظم عليوي734101511043076

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى محمد حكمت نوري735101511026288

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية الوثبة للبناتعلميسجى بهاء حسن عزيز736101512105014

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية النبوغ للبناتعلمينعم سلمان احمد سلمان737101512098035

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميعبد هللا أحمد عبد الوهاب محمد738101511037019

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية المنصور للبنينعلميامير سمير باقر رشيد739101511026051

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية بغداد للبناتعلميخلود قاسم محمد جواد740101512117028

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية بغداد للبناتعلميمريم جعفر مدهوش عطية741101512117097

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية المأمون للبنينعلميايهاب جمال احمد محمد742101511006012

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية الحارثية للبناتعلميسرى محمود حسين محمد743101512112016

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية الرسالة للبناتعلميفاطمة عبد الكريم طه حسن744101512115166

الزراعة/جامعة بغداد476النازحينعلميعبد الرحمن غافل محجاب سالم745101511500020

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميسارة ابراهيم عكاب نايف746101512080016

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية بالل المختلطةعلميأحمد خالد حميد حسين747101511150001

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية صاحب البراق للبنينعلميعماد هاشم شحاذة دهش748101511035038
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الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية البطولة للبناتعلميمريم جاسم عبد جاسم749101512110099

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية الصقر المسائية للبنينعلمينور الدين خالد عبد شبيب750101511208021

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية الرافدين للبنينعلميوسام نعمة محمد حسن751101511009072

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية الجامعة للبناتعلميريم زياد علي كامل752101512091048

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية الرشيد للبنينعلمياحمد عامر كريم عبد الحسين753101511042006

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية المتنبي للبنينعلميكرم هللا سامي جواد شهاب754101511027053

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد يحيى عبد المنعم سعد755101511026036

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد هاشم عبد الرزاق منير756101511026261

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية ابي غريب للبنينعلميأحمد حيدر نوري جاسم757101511024006

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية اجنادين للبناتعلميبراء خالد احمد ثويني758101512120018

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد ليث كامل توفيق759101511013238

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية العامرية للبناتعلمينور محمود فخري عبد الجبار760101512118151

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية الخضراء للبنينعلميعبيدة عبد الخالق عبد هللا احمد761101511013148

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية العامرية للبنينعلمياحمد عبد الرحمن حسين زيدان762101511020012

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية اجنادين للبناتعلميهدير عبد الكريم حميد سلمان763101512120151

الزراعة/جامعة بغداد471.1ثانوية النضال للبناتعلميزمزم طالل طالب محمد764101512102018

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية الجامعة للبناتعلمياالء ثابت عبد المنعم عبد الحميد765101512091004

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى عالء الدين عزت عبد اللطيف766101511019126

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد طالب شعبان رجب767101511017115

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية البطولة للبناتعلميدعاء امين جمعه عبد768101512110047

الزراعة/جامعة بغداد471اعداية المعراج للبناتعلميسجى باهض خلف محمود769101512113036

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية الخضراء للبنينعلميامجد خاشع بديوي خلف770101511013046

الزراعة/جامعة بغداد471إعدادية الغزالي المسائية للبنينعلميحيدر حميد مجيد فليح771101511202008

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية اليمن للبنينعلميعبد هللا أحمد سبتي عبد الرحمن772101511016059

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية المنصور للبنينعلميعلي حسين هندي حسين773101511026185

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميآيات قيس سالم عماش774101512129001

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية العامرية للبنينعلمينمر حاتم شمير شهاب775101511020201

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية الكرخ للبناتعلميهالة مالك ابراهيم مالك776101512076054

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميعائشه عبد الستار جبار سلمان777101512106022

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية المأمون للبناتعلمياسراء ناصر صويح حسون778101512116009

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية الجامعة للبناتعلميضحى حازم عباس كاظم779101512091072

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية حطين للبناتعلميتمارا زيد برهان رشيد780101512079010

الزراعة/جامعة بغداد468ثانوية الجامعة للبناتعلميديانا مجيد خليل وحيد781101512091030

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية فلسطين للبناتعلميمريم احمد خالد حسون782101512114039
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الزراعة/جامعة بغداد468ثانوية اسوان المسائية للبناتعلميساره طه راضي فليح783101512221010

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميفراس اسماعيل علي حمود784101511010014

الزراعة/جامعة بغداد467ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميمريم ثامر مصطفى محمود785101512099042

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية المصطفى للبنينعلميطه اسماعيل بناوي علوان786101511017054

الزراعة/جامعة بغداد467ثانوية اليرموك للبناتعلميعال عمار عبد الجبار عبد الرحمن787101512093028

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية االنفال للبناتعلمياديبه محمد نصيف جاسم788101512101003

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية فلسطين للبناتعلميهبه وسام عبد الرضا سلمان789101512114052

الزراعة/جامعة بغداد466اعداية المعراج للبناتعلميلبوه عبد المحسن كردي سليمان790101512113054

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميجيهان طالب دلف صياح791101512129002

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية الخضراء للبنينعلميعلي عبد هللا عواد كريم792101511013162

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية اليمن للبنينعلميعلي احمد علي ابراهيم793101511016069

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية الحكمة للبناتعلميمريم طارق حسيب علي794101512107030

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية التراث العربي للبناتعلميرسل عبد الرضا جبار ابراهيم795101512123022

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية البطولة للبناتعلميزينب مظر عبد المطلب محي796101512110063

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية الحارثية للبناتعلميانفال فائد محمد جاسم797101512112004

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية الرسالة للبناتعلميلين محمد جبار رشم798101512115176

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية االنفال للبناتعلميتبارك عمر نصيف جاسم799101512101020

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية الكرخ للبنينعلميزين العابدين فالح سعيد خليل800101511003042

الزراعة/جامعة بغداد464.8ثانوية الخضراء للبناتعلميرنده رائد فرج جميل801101512089008

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميياسر حازم جبار هادي802101511043106

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية البيان للبناتعلميحنين عالوي عيدان بدن803101512096011

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الداودي للبنينعلمياحمد فاضل عبد الغفور ستار804101511029007

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية الفضيلة للبناتعلميايه ضياء صبري جهاد805101512084007

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء عبد الجبار خلف فنش806101512115095

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية بغداد للبناتعلميالنا اثير فياض محمد807101512117094

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية القدس للبنينعلميأحمد ليث نوح أبراهيم808101511014012

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية حطين للبناتعلميغاده هادي جهاد مجباس809101512079034

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية المثنى للبنينعلميحسين طه حسين علوان810101511022020

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد وليد خالد حميد811101511016023

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهدى وليد غانم محمد812101512086156

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية الكندي للبنينعلميعلي حمزه رحيم كضيب813101511019085

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية البطولة للبناتعلميمهى صالح حسن مخلف814101512110100

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية المثنى للبنينعلميعمر احمد حمزه حمادي815101511022042

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية االنفال للبناتعلميهاله عالء حسين علوان816101512101112
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الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية االندلس للبنينعلميعبد الرحمن خضر عبد العباس محسن817101511012007

الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينعلميصالح مهدي سالم ابراهيم818101511204024

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمود خالد فرحان عريمط819101511013242

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد الرحمن احمد تركي محمد820101511013103

اللغات/جامعة بغداد568اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميايه هاتف جاسب سالم821101512086019

اللغات/جامعة بغداد564.6اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا سعد حسن فليح822101511026160

اللغات/جامعة بغداد563.6المنصور- ثانوية المتميزات علميثريا هيثم حميد لفته823101512078019

اللغات/جامعة بغداد563اعدادية الرسالة للبناتعلمينور عباس فاضل عباس824101512115226

اللغات/جامعة بغداد562ثانوية السالم للبنينعلميمحمد مهدي قاسم حسن ساجت825101511030022

اللغات/جامعة بغداد559.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميفهد محمد عبد الرضا فاضل826101511028071

اللغات/جامعة بغداد576اعداية المعراج للبناتادبيصداء صالح عبد هللا صايل827101522113043

اللغات/جامعة بغداد576اعدادية البيان للبناتادبيعال علي حميد محمد828101522096050

اللغات/جامعة بغداد563اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد العزيز سمير ضاري صالح829101521027024

اللغات/جامعة بغداد547اعداية المعراج للبناتادبيوفاء عبد هللا محمود خلف830101522113077

اللغات/جامعة بغداد543ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيسما ظافر زكي جاسم831101522223008

اللغات/جامعة بغداد537ثانوية الفضيلة للبناتادبيصفا حيدر فاضل عباس832101522084025

اللغات/جامعة بغداد535اعدادية العامرية للبناتادبيمريم جاسم محمد خشمان833101522118042

اللغات/جامعة بغداد525ثانوية الجامعة للبناتادبيايات محمد خالد نصري834101522091004

اللغات/جامعة بغداد521ثانوية الوثبة للبناتادبيحوراء عالء محمد نوري محسن835101522105008

اللغات/جامعة بغداد521ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيطيبه وليد خالد عباس836101522094015

اللغات/جامعة بغداد511ثانوية المثنى المسائية للبناتادبينور الهدى هادي حميد داود837101522220030

اللغات/جامعة بغداد510ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيميس عبد هللا زياد ابراهيم838101522106047

اللغات/جامعة بغداد508ثانوية التراث العربي للبناتادبينرجس فاروق حبيب علي839101522123081

اللغات/جامعة بغداد507اعدادية االنفال للبناتادبيايه سالم داود سلمان840101522101013

اللغات/جامعة بغداد506ثانوية ام سلمة للبناتادبياالء عبد الكريم مهدي صالح841101522097007

اللغات/جامعة بغداد503النازحاتادبيحنين عامر قادر شاكر842101522501007

اللغات/جامعة بغداد501ثانوية الحكمة للبناتادبيياسمين انور عبد هللا علوان843101522107041

اللغات/جامعة بغداد500ثانوية السالم للبنينادبيعلي نجم عبد هللا غانم844101521030014

اللغات/جامعة بغداد500ثانوية النبوغ للبناتادبيرحمه علي سلمان مصلح845101522098010

اللغات/جامعة بغداد499اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر وليد عبد مناف خضر846101521008038

اللغات/جامعة بغداد496اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيسجاد باسم اراوه عبطان847101521015019

اللغات/جامعة بغداد494ثانوية الفردوس للبناتادبيفاطمه احمد سعيد شاكر حميد848101522090042

اللغات/جامعة بغداد488اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد القادر شاكر احمد فرحان849101521013035

اللغات/جامعة بغداد488ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبيسالي فؤاد ناجي مهدي850101522124005
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اللغات/جامعة بغداد484ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيصبا ايودي مهدي سعد851101522092017

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية القدس للبنينادبيعبد القادر عامر معيوف ذياب852101521014027

اللغات/جامعة بغداد482اعدادية بغداد للبناتادبيفرقان محمد احمد مطلك853101522117046

اللغات/جامعة بغداد482ثانوية السياب للبناتادبيضحى كريم عبيد فرحان854101522077034

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية الرحمن للبناتادبيرسل علي قاسم اسماعيل855101522103010

اللغات/جامعة بغداد481ثانوية حطين للبناتادبينبأ مازن صبيح حسون856101522079036

اللغات/جامعة بغداد480ثانوية المأمون للبناتادبيدينا ياسر محمد ابراهيم857101522116007

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية اليمن للبنينادبيخضر الياس علي حسين علي858101521016034

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية بغداد للبناتادبيمي ماجد صافي عبد الكريم859101522117053

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيوائل خالد محمد كاظم860101521015071

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية الرائد للبنينادبيعلي عبد الرحمن لعيبي ذبيح861101521001022

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية الغزالية للبنينادبيابراهيم سعد ابراهيم علي862101521008002

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية االسراء للبنينادبيعمار علي كاظم خليل863101521011039

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية سيبويه للبنينادبيعبد هللا مهدي خلف علي864101521032016

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي ماجد حميد مجيد865101521015036

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية المأمون للبناتادبيرغد عبد الحميد عبد هللا حسين866101522116012

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية البطولة للبناتادبيحوراء راشد مرزه خضير867101522110035

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية المأمون للبناتادبيزينه رافد عبد الجبار لطيف868101522116017

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية االنفال للبناتادبياالء عدنان حامد عبد869101522101009

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية السياب للبناتادبيزينب عبد الجبار حسن سلمان870101522077024

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية الحارثية للبناتادبيزهراء وميض جهاد نعمه871101522112009

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية البطولة للبناتادبيمنتهى صبري عبيد ابحيت872101522110120

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية التراث العربي للبناتادبيآيه عادل حنش محمد873101522123002

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية الحكمة للبناتادبيفاطمة عصام قاسم حياوي874101522107028

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية بغداد للبناتادبيسجى ثائر جاسم محمد875101522117030

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد صباح خالد طه876101521016071

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم ستار عباس ضاحي877101522109092

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره سعدون علي جاسم878101522109053

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الرافدين للبنينادبيفيض هللا احمد فياض طريف879101521009054

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية المأمون للبناتادبيرانيا كامل خليف دواح880101522116009

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى زهير حسين وفيق881101521016083

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيطيبه وليد عبد حلبوص882101522106036

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية بغداد للبناتادبيلندة محمد جمال علي883101522117047

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية شمس العراق المختلطةادبياوس رياض برجس بدع884101521152004
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اللغات/جامعة بغداد467اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة الزهراء كريم محسن جمعه885101522096054

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية اليمن للبنينادبيسيف الدين سعدي عبد الكريم صالح886101521016038

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية العامرية للبناتادبيرند محمد حامد عويد887101522118021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد624النازحينعلميعبد هللا احمد حمودي محمود888101511500050

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588اعدادية القدس للبنينعلميعبد الودود حميد ناصر عبود889101511014085

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574ثانوية الفردوس للبناتعلميسالي تمام سالم عبو890101512090046

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد569اعدادية المنصور للبنينعلميمرتضى باسم نجم نصيف891101511026265

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562اعدادية الرسالة للبناتعلميآيه نمير عبد االمير علوان892101512115006

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556اعدادية فلسطين للبناتعلميسماء عامر مكي محمود893101512114027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اعدادية المنصور للبنينعلميحسين رغد شكر عبد894101511026079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية الخضراء للبناتعلميهند احمد عبد جاسم895101512089035

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية الفاروق للبناتعلمياية اكرم رؤوف رشيد896101512119010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.5الخضراء-ثانوية المتميزينعلميهشام نزار هشام عبد الرزاق897101511002096

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميمحمد جعفر غني مجيد898101511025032

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية العامرية للبنينعلمييوسف سعد احمد رفيق899101511020215

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية المنصور للبنينعلميجعفر صادق باقر مهدي900101511026067

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية المأمون للبنينعلميمحمد تحرير احمد عبد المجيد901101511006047

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545اعدادية الكندي للبنينعلميعبد الرحمن عبد الكريم جاسم محمد902101511019068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545اعدادية االمين للبنينعلميحسن ضياء حسن عويد903101511018027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميايالف عارف محمود جراد904101512080002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية بغداد للبناتعلميضحى قاسم محمد عبد السالم905101512117079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية اليمن للبنينعلميمحمود ابراهيم عبد هللا احمد906101511016108

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542ثانوية الجامعة للبناتعلميمريم محمد فارس حبيب907101512091093

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541ثانوية السالم للبنينعلميالحسن محسن هادي حسين908101511030003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية المتنبي للبنينعلميسيف سعد حسين محمد909101511027028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية الرسالة للبناتعلميالزهراء كامل كاظم رشاد910101512115019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد رياض عباس عبد الجبار911101511026246

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539ثانوية الرشيد للبنينعلميالحسين ماهر فيصل شاهر912101511042011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية اليمن للبنينعلميليث ضياء خلف نعيثر913101511016094

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى باسم عباس شهاب914101511026273

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538ثانوية دجلة للبناتعلميريام طارق سلمان خضير915101512095027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية الرسالة للبناتعلميمينا محمد صادق باقر916101512115210

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية بغداد للبناتعلميضحى محمد عبد الرحمن محمد917101512117080

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.4ثانوية الرائد للبنينعلميمرتضى عباس جاسم حسين918101511001028
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.1اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد مصطفى يوسف مكي919101511026032

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اعدادية اجنادين للبناتعلميتبوك عبد المنعم عبد اللطيف حسن920101512120028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهاجر حسين مسرهد عزيبي921101512086149

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.8اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء يحيى زكي مهدي922101512115101

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميمصطفى علي مجبل محمد923101511048015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية الرحمن للبناتعلميمريم عبد الحسين داخل عجالن924101512103037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535ثانوية البيان االهلية للبناتعلميرغد خليل خميس فرحان925101512082001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية المصطفى للبنينعلمياثير سعد حمودي اسماعيل926101511017012

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية اجنادين للبناتعلميصفا علي عامر سلمان927101512120091

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535ثانوية الكرخ للبنينعلميمحمد ثامر خلف محمد928101511003077

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.7المنصور- ثانوية المتميزات علميمريم محمد برع ناصر929101512078083

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية بدر الكبرى للبنينعلمياحمد مثنى فرحان علي930101511021010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى ليث عماد هادي931101511014150

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية البطولة للبناتعلميايمان فاضل مهدي صباح932101512110028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد امين مصطفى حسين عليوي933101511020143

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية اجنادين للبناتعلميمها زهير محمد عبد هللا934101512120132

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميرامي قصي جعفر باقر935101511051012

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.6اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا عبد الكريم حسن فرج936101511026162

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميابراهيم عبود احمد مصلح937101511021003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية االنفال للبناتعلميريام شكري محمد جبل938101512101039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميسامر بسام ابراهيم احمد939101511051013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية الكرخ للبناتعلمييسر ياسر محمد اسماعيل940101512076057

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية اليمن للبنينعلميوليد خالد حسن ضاحي941101511016124

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية اجنادين للبناتعلميرسل منير عدنان حسان942101512120053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية العامرية للبناتعلميمريم اياد طارق ابراهيم943101512118119

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية بغداد للبناتعلميديانا طالب داره فيض هللا944101512117033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية الرسالة للبناتعلمياية وائل عبد حمودي945101512115026

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية المنصور للبنينعلميالحسين عبد الستار عبد الجبار كاظم946101511026042

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية المصطفى للبنينعلمياسعد حاتم عبد صبار947101511017023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584ثانوية التراث العربي للبناتادبيغفران سعد حسين شوكت948101522123056

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576ثانوية الشباب للبنينادبيزياد طارق بحر شبوط949101521023008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينور فضاء عبد الحميد موسى950101522094024

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اعدادية اجنادين للبناتادبيطيبه حسين يوسف ظاهر951101522120070

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549ثانوية الحارثية للبناتادبينور وميض شاكر عبد الخالق952101522112020
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه قيس صادق جاسم953101522109074

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548ثانوية المأمون للبناتادبيحنين مثنى خالد جاسم954101522116005

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية بغداد للبناتادبيروان محمد فاروق محمد955101522117019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية االسراء للبنينادبيكمال عبد الرزاق سعود علي956101521011048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540ثانوية الفضيلة للبناتادبيايه سعد حسين حسن957101522084006

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية الرافدين للبنينادبيايهاب شاكر محمود ناصر958101521009015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد حسين كشيش مطر959101521008045

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اعدادية الغزالية للبنينادبيحسنين جعفر حسين داموك960101521008023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد حسن علي حمادي961101521024074

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين عبد شمخي جبير962101521008027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية البيان للبناتادبياسراء عيدان قويسم محمد963101522096001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية اليرموك للبناتادبينورا عبد الناصر ياسين رحومي964101522093029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية اليمن للبنينادبيعلي مزهر عبد هللا فياض965101521016053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527ثانوية صقر قريش المختلطةادبيياسر داود زبار علوان966101521155033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526ثانوية عمر المختار للبنينادبيماضي احميد ثرثار مسير967101521004026

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية البطولة للبناتادبيعذراء غالب احمد مخلف968101522110097

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية البيان للبناتادبيايه حقي صادق عبد969101522096010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524اعدادية الخضراء للبنينادبيحسين عصام سلمان حمد970101521013019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء زهير ناصر حسن971101522105016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523ثانوية الوثبة للبناتادبياسراء قيس صبحي كاظم972101522105002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية االسراء للبنينادبيعبد القادر علي عبد جاسم973101521011025

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية البيان للبناتادبيمها كريم حسين كاظم974101522096063

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر عباس كامل عبد الهادي975101521008033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد اللطيف سعد عبد اللطيف حسين976101521013037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520ثانوية الحكمة للبناتادبيمريم حسن محمد امين977101522107029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية المصطفى للبنينادبيأحمد محمود رشيد صالح978101521017008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517ثانوية التراث العربي للبناتادبيتبارك علي طالب محمد جواد979101522123008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية العامرية للبنينادبيعمر جاسم حميد جاسم980101521020068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية الفضيلة للبناتادبيهبة محمد عادل جليل981101522084042

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيشهد نهاد رشيد صالح982101522221028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينور محمد علي ناصر983101522224022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512ثانوية أبي غريب المسائية للبنينادبيانمار سالم خضير عباس984101521200039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية العامرية للبنينادبيعمار ياسر عمر احمد985101521020067

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511اعدادية البطولة للبناتادبيشيماء قاسم خضير عباس986101522110090
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية الكرخ للبناتادبيدالل عبد السالم محمود غني987101522076017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي مشتاق كريم شمه988101521017040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510ثانوية ام سلمة للبناتادبيشيماء ضياء عبد الرحمن حبيب989101522097025

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509اعدادية البيان للبناتادبيانعام عبد هللا رحيم حميد990101522096006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد603ثانوية الحضارة للبناتعلميعذراء جميل علي موسى991101512108022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597ثانوية المأمون للبناتعلميسيرين ابراهيم محمد صالح سعيد992101512116040

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميسمر خالد محمد طاحوس993101512109043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميذكرى محمود شيحان علي994101512109028

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576اعدادية الفاروق للبناتعلمينبأ ناصر حميد بني995101512119076

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575اعدادية العامرية للبناتعلميدعاء يونس حمودي حسين996101512118033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570اعدادية البطولة للبناتعلميآمال صالح محمد جميل997101512110019

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567ثانوية التراث العربي للبناتعلميغفران وليد عالوي حمادي998101512123051

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567اعدادية القدس للبنينعلميفهد عادل هاشم عنفوص999101511014108

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565ثانوية الجامعة للبناتعلميلبنى علي عبد المطلب يوسف1000101512091084

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية ابي غريب للبنينعلميرسول مجبل حمد حسن1001101511024030

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميسجى مالك جدوع فرحان1002101512109040

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560اعدادية الفاروق للبناتعلمينور سنان قحطان عبد هللا1003101512119082

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559اعدادية اجنادين للبناتعلمياسماء محمود فياض عيسى1004101512120006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية صاحب البراق للبنينعلميعمر احمد عبد عباس1005101511035039

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية اجنادين للبناتعلميرسل خالد عبد هللا شهاب1006101512120050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهديل هيثم جاسم واكع1007101512086158

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميايات مناف عدنان محمد1008101512094005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية صاحب البراق للبنينعلميمصطفى فليح حسن عبد1009101511035066

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554ثانوية الوثبة للبناتعلميامنه حيدر كاظم عبد1010101512105002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553ثانوية المنصور األهلية للبنينعلميمصطفى مؤيد مسعود جميل1011101511034026

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551المنصور- ثانوية المتميزات علميزينه حيدر ازهر عبد النبي1012101512078050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية الرسالة للبناتعلميامنه مقداد رشيد نعمان1013101512115024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميعز الدين باسل وليد عبد الجبار1014101511051025

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550ثانوية ابي غريب للبناتعلميطيبه زياد فوزي ساكن1015101512111024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549ثانوية اليرموك للبناتعلميمسك لؤي نجم عبد هللا1016101512093040

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549ثانوية الجامعة للبناتعلميطيبه شكر حمادي صالح1017101512091074

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية العامرية للبناتعلميرفعة سعد عبد حسين1018101512118047

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548ثانوية بالل المختلطةعلميفاروق سعدون حمادي شندل1019101511150037

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية بغداد للبناتعلميزينة خالد محمود حمادي1020101512117057
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547ثانوية دجلة للبناتعلميعصماء اسماعيل احمد وهيب1021101512095050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547ثانوية صقر قريش المختلطةعلمينور خليل عمران خلف1022101512155009

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547ثانوية السياب للبناتعلميسلم ربيع عبد هللا سلمان1023101512077054

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547اعدادية الرسالة للبناتعلميطيبه رافد بحر محمد1024101512115145

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد محمد ياسين حسن1025101511016021

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545ثانوية السياب للبناتعلميديانه علي حسين شالل1026101512077020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية االمين للبنينعلميايمن خالد جلوب هارف1027101511018021

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية المتنبي للبنينعلميزين العابدين عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز1028101511027026

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية المنصور للبنينعلميعمر محمد سالم نوري1029101511026219

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية الخضراء للبنينعلميطه سمير خيري توفيق1030101511013098

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544ثانوية النبوغ للبناتعلميمينا مازن علي حسين1031101512098033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميفاطمه وليد شخير حميد1032101512086113

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.6ثانوية الخضراء للبناتعلميعذراء سعد جابر طه1033101512089021

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542ثانوية المأمون للبناتعلميرحاب محمد جالل عيسى1034101512116024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية فلسطين للبناتعلميحوراء علي عيسى مهدي1035101512114012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542ثانوية االوائل  االهلية للبناتعلميدعاء ماهر سعدون لفتة1036101512128003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية اجنادين للبناتعلمياسراء عقيل محمد سعيد كمال1037101512120004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542ثانوية دجلة للبناتعلميمروه ياس خضير فهد1038101512095062

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية العامرية للبنينعلميمصطفى اكرم حسين علي1039101511020177

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية االسراء للبنينعلميبالل زيدان خلف محسن1040101511011007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية الكندي للبنينعلميفاروق ميثال حربون حردان1041101511019100

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540ثانوية بالل المختلطةعلميحسام سعد يونس عباس1042101511150012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية اليمن للبنينعلميوسام محمود سعيد عليوي1043101511016122

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.6اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميسما علي حميد رشيد1044101512086092

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية االنفال للبناتعلميهبه زهير علوان حسون1045101512101116

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية المصطفى للبنينعلميابراهيم اسماعيل احمد وهيب1046101511017004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميرنده محمد عبد هللا عبيد1047101512094017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية الحوراء للبناتعلميغفران مهدي عبد الكريم فرج1048101512083014

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية الكوثر للبناتعلميرؤى خضير عاشور حسين1049101512125009

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية العامرية للبنينعلميعلي قاسم عبد الخالق جعفر1050101511020121

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميامين سعيد ابراهيم حسن1051101511021013

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية الحضارة للبناتعلميضحى سعد عبود كريم1052101512108020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية النبوغ للبناتعلميبسمه سعد حميد قوجان1053101512098004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية العامرية للبنينعلميعلي احمد فرحان حمادي1054101511020111
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية صقر قريش المختلطةعلميايه حسن ساجت علوان1055101512155002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية اجنادين للبناتعلميهدى ماجد بنيان مصلح1056101512120168

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية الكندي للبنينعلميهيثم محمد نجم عبد هللا1057101511019142

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية الرسالة للبناتعلميريام طارق احمد اسماعيل1058101512115085

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية الجامعة للبناتعلميامنه فراس صبحي علي1059101512091007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية السياب للبناتعلميساره حسين هادي كاظم1060101512077046

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية العامرية للبنينعلميمعاذ سعد سلمان قاسم1061101511020196

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينعلميسيف ليث شاكر عبد هللا1062101511204022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية التراث العربي للبناتعلميحوراء عماد عباس حسن1063101512123018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية الجامعة للبناتعلميامنه براء خيري نصيف1064101512091006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعداية المعراج للبناتعلميرانيا هيثم كاظم حمادي1065101512113022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعداية المعراج للبناتعلميرؤى ابراهيم علي عوسج1066101512113018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية اجنادين للبناتعلميفاطمة عبد الفتاح عبد الجبار طعمه1067101512120114

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية اليمن للبنينعلميعلي عيد عباس مصلح1068101511016082

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية فلسطين للبناتعلميزهراء علي هادي مصطفى1069101512114022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية العامرية للبناتعلميافنان عصام ناجي صالح1070101512118011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى صالح يوسف صايل1071101511014144

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية االمين للبنينعلمياحمد بسام حمزه علي1072101511018005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية االنفال للبناتعلميهبه حازم عبيد جاسم1073101512101115

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية االنفال للبناتعلميصفا عبد الكريم عباس جبر1074101512101069

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية بغداد للبناتعلميأيه موفق حسن حسين1075101512117007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية العامرية للبنينعلمييوسف فاضل يوسف علوان1076101511020218

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520ثانوية صقر قريش المختلطةعلمياحمد خالد طعان جاسم1077101511155002

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد رزاق جبار مطر1078101521008006

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479ثانوية الخضراء للبناتادبيعلياء عماد الدين حسن محمد1079101522089019

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476اعدادية االسراء للبنينادبيمرتضى منعم عادي سلمان1080101521011057

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد عدنان زيدان خلف1081101521155004

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469اعدادية القدس للبنينادبيياسر ثائر ابراهيم لفته1082101521014068

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميهدى ابراهيم عبود عباس1083101512109072

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583اعدادية اجنادين للبناتعلميدعاء سالم خلف فرحان1084101512120042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلمييوسف محمود فرحان عناد1085101511028114

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554اعدادية الرحمن للبناتعلميداليا عبد الكريم جاسم فياض1086101512103012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551اعدادية العامرية للبنينعلمييعقوب احمد صالح جاسم1087101511020212

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547ثانوية عمر المختار للبنينعلمياوس رائد هاني جياد1088101511004006
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623ثانوية المجد المختلطةادبياحمد مفيد صالح محمد1089101521157003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619ثانوية بالل المختلطةادبيتحسين عبيد جيس خنفر1090101521150012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد609اعدادية البيان للبناتادبيطيبه عباس حميد حوشي1091101522096048

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمار علي دايح كاظم1092101521024042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591اعدادية االنفال للبناتادبيبراء جمعه محمد ضاحي1093101522101014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583اعدادية البطولة للبناتادبيمها داود عزيز سبتي1094101522110122

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568ثانوية بالل المختلطةادبيوسام سعد حميد حنتوش1095101521150041

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمار محمد حميد مسربت1096101521024043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد علي رجب حمزة1097101521010049

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559ثانوية شمس العراق المختلطةادبيشهل اياد عبيد كاظم1098101522152005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558اعدادية الفاروق للبناتادبيرسل ابراهيم خليل ابراهيم1099101522119011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرسل باسم سعود خليفه1100101522094006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557ثانوية الرضوانية للبنينادبيمحمد حامد حسين حمود1101101521041043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينسرين خالد احمد اسماعيل1102101522109101

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553ثانوية الكوثر للبناتادبينادية ناجي خضير عباس1103101522125019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552اعداية المعراج للبناتادبيحمديه صالل بدوي ثامر1104101522113012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد الرحمن سعدي ابراهيم نهار1105101521035027

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرفل جمال فاضل حميد1106101522109045

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547اعدادية فلسطين للبناتادبيتمارا فؤاد حسن جاسم1107101522114009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546اعدادية البطولة للبناتادبيغنيه رافع محمد خلف1108101522110104

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546اعدادية الكرخ للبناتادبيحنين عمر رشيد محمود1109101522076013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545ثانوية صقر قريش المختلطةادبينور حامد اسماعيل هندي1110101522155018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541ثانوية المجد المختلطةادبيعبد هللا عادل علي فاضل1111101521157007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541ثانوية المأمون للبناتادبينبأ هاني احمد دهام1112101522116031

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبير محمود اسماعيل هندي1113101522155012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد صالح ناجي خضير1114101521155022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538ثانوية الوثبة للبناتادبيهبه حسين عبد العظيم عبد الرضا1115101522105038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية االنفال للبناتادبيريام جاسم محمد محمود1116101522101030

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536ثانوية الفردوس للبناتادبيشيماء خضير عباس ناصر1117101522090039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534ثانوية الكوثر للبناتادبيوئام كريم عيدان عبيد1118101522125021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533اعدادية ابي غريب للبنينادبيايوب نافع عبدالغني حامد1119101521024008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532ثانوية سيبويه للبنينادبيمحمد احمد محمد سمير1120101521032033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد فائق كاظم أمنسف1121101521008100

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعلي مؤيد عبد هللا عباس1122101521035039
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528ثانوية أبي غريب المسائية للبنينادبيحسين عامر حميد منسي1123101521200066

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527اعداية المعراج للبناتادبيوالء شاكر محمود احمد1124101522113078

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم حسين رسول ياس1125101522109090

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى هاشم محمد عبود1126101522096065

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية اجنادين للبناتادبيالهام هشام اسماعيل ابراهيم1127101522120011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية ام سلمة للبناتادبياروى جمعه حمد جسام1128101522097004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيآيات درع احمد سميط1129101522106001

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمريم محمود اسماعيل هندي1130101522155014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519اعدادية الرافدين للبنينادبيرافع عبد الستار عبد الكريم عبد هللا1131101521009024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية الفردوس للبناتادبياالء أحمد ابراهيم وسمي1132101522090008

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيسرى محمد عبد الفتاح كامل1133101522092013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل هاشم احمد اسماعيل1134101522109043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516اعدادية البيان للبناتادبيغفران نصيف حسين جثير1135101522096053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516اعدادية اليمن للبنينادبيايمن احمد عبد عبد هللا1136101521016019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514ثانوية بالل المختلطةادبيمحمود حميد صالح ابراهيم1137101521150037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514ثانوية الكوثر للبناتادبياسراء خالد نعيم حمدان1138101522125003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى علي عبد هللا سليمان1139101522109112

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510ثانوية شمس العراق المختلطةادبيزهراء حيدر احمد حمود1140101522152002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508ثانوية الرضوانية للبنينادبيعبد هللا جابر كركز حمود1141101521041024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508ثانوية الجامعة للبناتادبيرهام عادل جميل عبد الجليل1142101522091021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية االسراء للبنينادبيعلي صالح محمد خلف1143101521011037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية الفردوس للبناتادبيشيرين معتز حميد خيال1144101522090038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبياحمد علي احمد علي1145101521010002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره جواد كاظم علي1146101522109052

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيياسمين طالب جليل حديان1147101522129020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيحذيفة وليد رزوقي وهيب1148101521010008

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد517ثانوية النبوغ للبناتعلميحسناء عصام طه خضير1149101512098009

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد473ثانوية ام سلمة للبناتادبيهدى عبد الوهاب عبد الجبار عبد هللا1150101522097040

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد467ثانوية الكوثر للبناتادبيغيداء ادهام اليت عباس1151101522125016

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد464اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينرمين حميد شرقي سمير1152101522109100

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد464ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيامنة محمد عبد الجبار عباس1153101522224003

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد457اعدادية اجنادين للبناتادبيبسمه سمير جعفر صالح1154101522120017

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد454اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسماء سمير مخلف عباس1155101522109007

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد453ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيامنة ضياء حميد صالح1156101522092004
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االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد452اعدادية اجنادين للبناتادبيزهراء صالح علي عجيل1157101522120048

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد451اعدادية بغداد للبناتادبيحنان نبيل فاضل عبد الحميد1158101522117013

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد449اعداية المعراج للبناتادبيرانيا احمد عبد هللا ضامن1159101522113020

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد512ثانوية الحضارة للبناتعلميزهراء ياسين خضير علي1160101512108012

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد466ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيسحر رصين عبد الوهاب احمد1161101522224009

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد461اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيياسمين شهاب احمد مهدي1162101522109125

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد457اعدادية اجنادين للبناتادبيساره نبيل ياسين حمودي1163101522120058

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد450ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيايالف عماد عبد هللا حسون1164101522106006

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد447اعدادية الفاروق للبناتادبيهاجر عبد االله فتحي خضير1165101522119045

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد444ثانوية النبوغ للبناتادبييسر منذر عبود محمود1166101522098033

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد444اعدادية البيان للبناتادبيايه عبد الحسن علي مهدي1167101522096012

التربية للبنات/جامعة بغداد638اعدادية العامرية للبناتعلميفاطمه سعيد فواز وهيب1168101512118099

التربية للبنات/جامعة بغداد592اعدادية االنفال للبناتعلمياوضاح محمد غزاي دبيسان1169101512101011

التربية للبنات/جامعة بغداد572اعدادية اجنادين للبناتعلميفاطمه عبد الناصر عبد المجيد حمد1170101512120115

التربية للبنات/جامعة بغداد545اعدادية االنفال للبناتعلمينورس أحمد صالح حمادي1171101512101108

التربية للبنات/جامعة بغداد544ثانوية السياب للبناتعلمينور علي كاظم حسين1172101512077091

التربية للبنات/جامعة بغداد537ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميغفران هادي عبد هللا جاسم1173101512099039

التربية للبنات/جامعة بغداد532ثانوية الفردوس للبناتعلميليندا عبد االله حمد امين قادر1174101512090070

التربية للبنات/جامعة بغداد532اعدادية االنفال للبناتعلميدانيه احمد سلمان حمد1175101512101026

التربية للبنات/جامعة بغداد532ثانوية السياب للبناتعلمياصيل عبد الصاحب نجم كاظم1176101512077007

التربية للبنات/جامعة بغداد531اعدادية بغداد للبناتعلميجنه شاكر محمود محمد1177101512117025

التربية للبنات/جامعة بغداد531اعدادية اجنادين للبناتعلميرفل عماد وهيب جاسم1178101512120055

التربية للبنات/جامعة بغداد531ثانوية حطين للبناتعلميديانا سمير خضر ياسين1179101512079014

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية اجنادين للبناتعلميخديجه احمد سالم حمد1180101512120037

التربية للبنات/جامعة بغداد528ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميرند حسن مراد جويعد1181101512092014

التربية للبنات/جامعة بغداد528ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميمريم نبيل ابراهيم سعود1182101512099044

التربية للبنات/جامعة بغداد528اعدادية البطولة للبناتعلميانوار حسن صباح كاظم1183101512110021

التربية للبنات/جامعة بغداد527اعداية المعراج للبناتعلميساره سليمان علي موسى1184101512113034

التربية للبنات/جامعة بغداد526اعدادية اجنادين للبناتعلميعال ابراهيم نصيف جاسم1185101512120101

التربية للبنات/جامعة بغداد524اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميسرى جبير مخلف شعالن1186101512109042

التربية للبنات/جامعة بغداد523ثانوية الفضيلة للبناتعلمينور الهدى طالب هادي حمود1187101512084034

التربية للبنات/جامعة بغداد594النازحاتادبيساره قاسم شالع محمد1188101522501021

التربية للبنات/جامعة بغداد587اعدادية االنفال للبناتادبيسجى عادل خالد عبد هللا1189101522101041

التربية للبنات/جامعة بغداد564ثانوية المأمون للبناتادبيايات حسن عبد هللا عبد1190101522116003
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التربية للبنات/جامعة بغداد560اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى عماد صالح عبد هللا1191101522109113

التربية للبنات/جامعة بغداد546النازحاتادبيسميه معاذ عبد الستار شعبان1192101522501025

التربية للبنات/جامعة بغداد542اعدادية اجنادين للبناتادبيرحاب فاضل شالل فرحان1193101522120038

التربية للبنات/جامعة بغداد541ثانوية دجلة للبناتادبيازل وليد حميد خلف1194101522095001

التربية للبنات/جامعة بغداد535ثانوية دجلة للبناتادبياسراء راشد علوان خلف1195101522095004

التربية للبنات/جامعة بغداد533ثانوية الحضارة للبناتادبيحنين عيدان عزيز عبد هللا1196101522108009

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشهد هيثم ياسين فياض1197101522109064

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم يحيى مال هللا عبد هللا1198101522109093

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية االنفال للبناتادبيلبنى ضياء خلف نعيثر1199101522101058

التربية للبنات/جامعة بغداد526ثانوية الفردوس للبناتادبيفاطمه عمر محمد عارف عبد الكريم1200101522090043

التربية للبنات/جامعة بغداد521اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء احسان ذاري علوان1201101522117021

التربية للبنات/جامعة بغداد519اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمها عيسى عيدان عويد1202101522109094

التربية للبنات/جامعة بغداد518ثانوية الفضيلة للبناتادبيايه محمد شاكر جبوري1203101522084011

التربية للبنات/جامعة بغداد517ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرفل حميد جاسم داود1204101522106015

التربية للبنات/جامعة بغداد516ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينور عباس فاضل حسن1205101522099039

التربية للبنات/جامعة بغداد516اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى خالد عطيه نجم1206101522109110

التربية للبنات/جامعة بغداد516اعداية المعراج للبناتادبينضال فاضل حسين نطاح1207101522113059

التربية للبنات/جامعة بغداد516ثانوية المأمون للبناتادبيياسمين هشام اسماعيل صالح1208101522116035

التربية للبنات/جامعة بغداد513اعدادية اجنادين للبناتادبيوالء لطيف موسى خلف1209101522120117

التربية للبنات/جامعة بغداد512ثانوية ابي غريب للبناتادبيعلياء اسماعيل ابراهيم خليل1210101522111020

التربية للبنات/جامعة بغداد511ثانوية الفردوس للبناتادبيمريم وليد جبار حسين1211101522090049

التربية للبنات/جامعة بغداد509اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعذراء عبد الرحمن جبار طعيس1212101522109078

التربية للبنات/جامعة بغداد509ثانوية المأمون للبناتادبيشذى فاضل كرمل رسن1213101522116019

التربية للبنات/جامعة بغداد507اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم فياض صالح عبد العزيز1214101522119033

التربية للبنات/جامعة بغداد506ثانوية حطين للبناتادبيحنين فراس عبد الرزاق جعفر1215101522079011

التربية للبنات/جامعة بغداد505اعدادية اجنادين للبناتادبيزبيده زياد عبد الكريم سلطان1216101522120047

التربية للبنات/جامعة بغداد504ثانوية السياب للبناتادبيزهراء عبد طالب برغش1217101522077023

التربية للبنات/جامعة بغداد504اعدادية اجنادين للبناتادبيعلياء احمد بدر عبود1218101522120075

التربية للبنات/جامعة بغداد503اعداية المعراج للبناتادبيعبير علي احمد حمادي1219101522113045

التربية للبنات/جامعة بغداد502اعداية المعراج للبناتادبيهدى كريم احمد مجيد1220101522113068

التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية الفردوس للبناتادبيلينا ثامر عويد عبد هللا1221101522090045

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية ابي غريب للبناتادبيهيفاء احمد عباس عبود1222101522111033

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية دجلة للبناتادبيعال خليل ابراهيم جاسم1223101522095042

التربية للبنات/جامعة بغداد498اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشفاء رعد احمد اسماعيل1224101522109063
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التربية للبنات/جامعة بغداد498اعدادية االنفال للبناتادبيابتهال عمر سليمان فنر1225101522101003

التربية للبنات/جامعة بغداد497اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيديانا حسين راضي حسين1226101522109038

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم جمال ايوب جاسم1227101522105029

التربية للبنات/جامعة بغداد495ثانوية دجلة للبناتادبيساره راشد عبد ذياب1228101522095033

التربية للبنات/جامعة بغداد494ثانوية دجلة للبناتادبيايه جاسم محمد عباس1229101522095010

التربية للبنات/جامعة بغداد494ثانوية ام سلمة للبناتادبيايه سليم محمد ندى1230101522097009

التربية للبنات/جامعة بغداد493اعدادية البطولة للبناتادبيعلياء سعد عاكول حسن1231101522110099

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية الوثبة للبناتادبينور عبد الكريم احمد خماس1232101522105034

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية الوثبة للبناتادبيرسل ابراهيم محمد عبد الحسين1233101522105010

التربية للبنات/جامعة بغداد491اعدادية اجنادين للبناتادبيايه قاسم فرج مصلح1234101522120015

التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية االنفال للبناتادبيهدى عبد الحميد عبد الصاحب يعقوب1235101522101071

التربية للبنات/جامعة بغداد487اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضمياء حامد عباس يوسف1236101522109071

التربية للبنات/جامعة بغداد486اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهند خالد اسماعيل محسن1237101522109118

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية الكوثر للبناتادبيرقية مكي ساهي كاظم1238101522125013

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية البطولة للبناتادبياستبرق سلمان خضير عباس1239101522110009

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية اجنادين للبناتادبيأطياف وليد سلمان محمد1240101522120008

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية ابي غريب للبناتادبيزهراء محمد جاسم حميد1241101522111014

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية الحضارة للبناتادبيوداد فالح دهام اسماعيل1242101522108041

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايناس محمود عبد الجبار مجيد1243101522099011

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيسرى مؤيد صالح محمد1244101522099025

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية دجلة للبناتادبيلينا ثامر احمد محمد1245101522095045

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية ام سلمة للبناتادبيمريم كريم حسين علي1246101522097031

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية اليرموك للبناتادبيمينا ضياء محمد صبحي خضر1247101522093025

التربية للبنات/جامعة بغداد481اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى سعدي حمادي حسن1248101522109111

التربية للبنات/جامعة بغداد480اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره ناهض احمد عبد الرحمن1249101522109055

التربية للبنات/جامعة بغداد480ثانوية الحكمة للبناتادبيعذراء حسن هادي سعدون1250101522107026

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية البيان للبناتادبينور علي جاسم محمد1251101522096068

التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية بغداد للبناتادبيآيه صفاء فاضل حسين1252101522117001

التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية اجنادين للبناتادبينور قاسم ناهي سلمان1253101522120103

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية االيالف للبناتادبيشمس عامر حسين نعمة1254101522104006

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد525ثانوية الكرخ للبنينعلميحسين رياض حمود جبار1255101511003028

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد522اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميزينب محمد هادي كاظم1256101512086077

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد492اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا حسين علي حسين1257101521009037

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد474ثانوية اليرموك للبناتادبيسوالف وضاح ابراهيم رحومي1258101522093019
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علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد459اعدادية العامرية للبنينادبيعمر علي عبد حمد1259101521020070

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد459اعدادية اليمن للبنينادبيمصعب عدي مصطفى عبد هللا1260101521016088

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد458اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياسامة حسين محمد مولى1261101521015006

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى فراس امجد صالح1262101521015065

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453ثانوية الشباب للبنينادبيصباح نوري محمد عبد هللا1263101521023011

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453ثانوية التراث العربي للبناتادبيضحى شاكر رشيد مسعود1264101522123047

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد535الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمرتضى امين عبد الحسين حسن1265101511028093

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد480اعدادية صاحب البراق للبنينادبيامير صالح هالل عباس1266101521035008

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد460اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسيل نزار سلمان احمد1267101522109011

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد458ثانوية حطين للبناتادبيدينا محمد شعبان احمد1268101522079015

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد458اعدادية البطولة للبناتادبيهوازن عبد الكريم عبد الستار وهيب1269101522110145

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد452اعدادية اجنادين للبناتادبيغدير يحيى حسين كاظم1270101522120077

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ثانوية الخضراء للبناتادبينور جواد كاظم طالب1271101522089024

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية االنفال للبناتادبيرغد كريم صالح سهو1272101522101024

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448ثانوية التراث العربي للبناتادبيلقاء عباس فاضل حيدر1273101522123068

االثار/اآلداب/جامعة بغداد522اعدادية المأمون للبنينعلميياسر رافد صبحي سعيد1274101511006073

االثار/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية اليمن للبنينادبيحسين جالل مجيد مخلف1275101521016026

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447اعدادية اليمن للبنينادبيفاروق احمد ابراهيم حمادي1276101521016065

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447اعدادية فلسطين للبناتادبيمينه فخري عبد عباده1277101522114030

االثار/اآلداب/جامعة بغداد446اعدادية اجنادين للبناتادبيرغد محمود مطر عماش1278101522120043

االثار/اآلداب/جامعة بغداد446ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينماء علي هادي مصلح1279101522224019

اآلداب/جامعة بغداد560اعدادية الخضراء للبنينعلميمصطفى ازهر ابراهيم ظاهر1280101511013250

اآلداب/جامعة بغداد558اعدادية اجنادين للبناتعلميفاطمة شعالن محمد ذياب1281101512120112

اآلداب/جامعة بغداد558اعدادية العامرية للبناتعلميدانيه عدنان عبد الحافظ عبد الرزاق1282101512118029

اآلداب/جامعة بغداد547اعدادية الفاروق للبناتعلمياميره قاسم محمد حسين1283101512119008

اآلداب/جامعة بغداد542اعدادية االمين للبنينعلميصالح باسم محمد صالح عبد الرزاق1284101511018047

اآلداب/جامعة بغداد541.8ثانوية النضال للبناتعلمياسماء محمد جالل أحمد1285101512102003

اآلداب/جامعة بغداد541ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميبان منذر عبد المنعم صالح1286101512094010

اآلداب/جامعة بغداد553ثانوية التراث العربي للبناتادبيمريم احمد هاشم صالح1287101522123069

اآلداب/جامعة بغداد520اعداية المعراج للبناتادبيسارة حسيب عبد هللا درويش1288101522113031

اآلداب/جامعة بغداد507ثانوية االيالف للبناتادبينور الهدى عطا هللا مطر حسن1289101522104010

اآلداب/جامعة بغداد498اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى حسين ربيع علوان1290101521016081

اآلداب/جامعة بغداد493ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبيعلي عبد الرسول علي حسين1291101521204193

اآلداب/جامعة بغداد483ثانوية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمد عامر محمد سعود1292101521200188
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اآلداب/جامعة بغداد480ثانوية سيبويه للبنينادبيليث حسين عودة خضير1293101521032032

اآلداب/جامعة بغداد480اعدادية فلسطين للبناتادبينور موفق صبري مصطفى1294101522114033

اآلداب/جامعة بغداد477اعدادية اجنادين للبناتادبيساره تحسين علي محمد1295101522120056

اآلداب/جامعة بغداد477اعدادية فلسطين للبناتادبينبأ حيدر سعيد حميد1296101522114031

اآلداب/جامعة بغداد477ثانوية المجد المختلطةادبياحمد حميد حنتوش علي1297101521157002

اآلداب/جامعة بغداد476اعدادية اجنادين للبناتادبيميس حسين عبد ابراهيم1298101522120096

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمود حسين جبار زيد1299101521013070

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية بغداد للبناتادبياريان احسان جميل متي1300101522117002

اآلداب/جامعة بغداد475ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبياسراء قمندار جبار علي1301101522099003

اآلداب/جامعة بغداد474ثانوية الرضوانية للبنينادبيمحمد بشير محمد خليفة1302101521041042

اآلداب/جامعة بغداد474اعدادية اليمن للبنينادبيحسين سليم محمد حسين1303101521016027

اآلداب/جامعة بغداد470اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عماد جواد كاظم1304101522096037

اآلداب/جامعة بغداد470اعدادية المثنى للبنينادبيايوب فارس عبد هللا ابراهيم1305101521022010

اآلداب/جامعة بغداد470اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمحمد صالح وهبي عطية1306101521021042

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية العامرية للبناتادبيعائشه ماجد حميد خضير1307101522118032

اآلداب/جامعة بغداد467ثانوية الواسطي للبنينادبيعلي كمال علي صياح1308101521040028

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزهره معن حوت علي1309101522109051

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية البطولة للبناتادبينور رامز حسن عبد السيد1310101522110131

اآلداب/جامعة بغداد467النازحاتادبيسرى عدي داود سليمان1311101522501024

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعلي حميد صالح مخلف1312101521021032

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية العامرية للبنينادبيعبد الرحمن ذعذاع فرحان حمادي1313101521020047

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية السالم للبنينادبيمنتظر عبد الوهاب عبد الواحد محمود1314101521030016

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية االسراء للبنينادبيسعد حسناوي متعب حمادي1315101521011017

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية ابي غريب للبناتادبياسماء احمد يوسف ابراهيم1316101522111006

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية االمين للبنينادبيسجاد رعد داود اسماعيل1317101521018011

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيزهراء صباح حسن مخلف1318101522099021

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية الكرخ للبناتادبيايالف خالد صالح هادي1319101522076008

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية اليمن للبنينادبياحمد طارق موسى خلف1320101521016009

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية العامرية للبنينادبيزياد نواف رحيم حسين1321101521020025

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية االنفال للبناتادبينور قاسم محمد عطيه1322101522101069

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية اجنادين للبناتادبيعائشه حاتم احمد مضعن1323101522120072

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيأحمد محمد عدوان لفتة1324101521203008

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية البطولة للبناتادبيساره صفاء جميل صالح1325101522110068

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية الحكمة للبناتادبيابتهال فرج عمر حسين1326101522107001
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اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية الحكمة للبناتادبيحوراء محمد نجم عبد هللا1327101522107008

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر عبد الستار حماد عبد1328101521027033

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية السياب للبناتادبيمينه ليث غازي محمد1329101522077042

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية االنفال للبناتادبيرفل سليم فنر ربيع1330101522101025

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي وليد جاسم حسن1331101521015038

االعالم/جامعة بغداد548اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميعبد هللا شاكر محمود عبد هللا1332101511021025

االعالم/جامعة بغداد556ثانوية المثنى المسائية للبناتادبياشجان نعيم امين خسير1333101522220003

االعالم/جامعة بغداد540ثانوية الحكمة للبناتادبياسراء ابراهيم حسين محمود1334101522107002

االعالم/جامعة بغداد521ثانوية الحكمة للبناتادبيهدى راضي عوده فنجان1335101522107039

االعالم/جامعة بغداد515اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد كهالن اديب جواد1336101521008102

االعالم/جامعة بغداد515ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبياحمد مؤيد محمد حمد1337101521204025

االعالم/جامعة بغداد512ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيايناس فيصل غازي احمد1338101522094003

االعالم/جامعة بغداد487اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد نهاد رشيد صالح1339101521016077

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية الداودي للبنينادبيسيف هيثم قدوري جاسم1340101521029013

االعالم/جامعة بغداد486ثانوية عمر المختار للبنينادبيمجد المصطفى سالم فنجان حسين1341101521004027

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية الغزالية للبنينادبيمرتضى احمد حسين عاكول1342101521008106

العلوم االسالمية/جامعة بغداد527اعدادية اجنادين للبناتعلميمنار حسن سهيل خلف1343101512120166

العلوم االسالمية/جامعة بغداد492اعدادية البطولة للبناتعلمينور ستار خلف علي1344101512110109

العلوم االسالمية/جامعة بغداد467ثانوية صقر قريش المختلطةادبيطه ياسين رشيد حسن1345101521155010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد457اعدادية المصطفى للبنينادبيقيصر محمد طه صالح1346101521017047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد457اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرواء فاضل جمعه مطلق1347101522109048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد457اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين حمدون حميد الحشيش1348101521017019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية العامرية للبناتادبيمروه ماهر محمود احمد1349101522118040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية الجامعة للبناتادبيصبا ناظر حسين علي1350101522091039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية البطولة للبناتادبيهدى محمد ابراهيم جواد1351101522110143

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية الرضوانية للبنينادبيكمال ابراهيم صالح عنيد1352101521041041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية اليمن للبنينادبيعمر محمد خلف حسن1353101521016062

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444ثانوية السالم للبنينادبياسامة عبود كنبر هاشم1354101521030003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية البيان للبناتادبيكوثر حيدر عبد جدوع1355101522096060

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية اجنادين للبناتادبيفاطمه احمد موسى جمعه1356101522120078

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية الرشيد للبنينادبيابراهيم يحيى ابراهيم كريم1357101521042001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية المجد المختلطةادبيماريا ياسين عبد الغفور جبار1358101522157008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية العامرية للبناتادبيأنسام فالح حردان محمود1359101522118002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية فلسطين للبناتادبياماني عبد الرضا حميد يوسف1360101522114006
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد438إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيأوس مؤيد احمد حميد1361101521205001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية اليمن للبنينادبيعبد هللا محمد جياد ناصر1362101521016050

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية الفردوس للبناتادبيصفا علي خلف عبد هللا1363101522090040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية السالم للبنينادبيابراهيم نعيم خضير جميل1364101521030002

الفنون الجميلة/جامعة بغداد516.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميعمرو خميس حمد مركب1365101511048010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد516ثانوية الفردوس للبناتعلميهاله قطب عصام اسماعيل1366101512090084

الفنون الجميلة/جامعة بغداد510اعدادية مصطفى جواد للبنينعلمياحمد محمد عبد الحسين شكاكي1367101511015006

الفنون الجميلة/جامعة بغداد508اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعلي عادل مرتضى صادق1368101511043052

الفنون الجميلة/جامعة بغداد506ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميلينا حسن عبد العادل منصور1369101512092024

الفنون الجميلة/جامعة بغداد495اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميمصطفى محمد جواد عبد نور1370101511015076

الفنون الجميلة/جامعة بغداد493اعدادية العامرية للبناتعلميمينا مؤيد محمد علي ابراهيم1371101512118143

الفنون الجميلة/جامعة بغداد493اعدادية اليمن للبنينعلميسامر محمد رافت عزيز ظاهر1372101511016043

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479اعدادية الغزالية للبنينعلميليث عبد الحسين خلف عبد هللا1373101511008088

الفنون الجميلة/جامعة بغداد476اعدادية العامرية للبناتعلميصفى صالح مهدي مرزه1374101512118088

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471ثانوية الفضيلة للبناتعلميمريم علي غضبان عبد نور1375101512084027

الفنون الجميلة/جامعة بغداد488ثانوية اليرموك للبناتادبيود نور الدين عبد هللا ابراهيم1376101522093032

الفنون الجميلة/جامعة بغداد456اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين محمد علي عزيز علك1377101521015014

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444ثانوية النبوغ للبناتادبيهدير خلدون فواز شندي1378101522098030

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيطيبه حسن خنجر خلف1379101522106035

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمنى محمد نجيب صالح عواد1380101522094021

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمينا مديح يحيى قاسم1381101522106059

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعمر ثامر حسين علوان1382101521205064

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا جبار صدام مهودر1383101521008059

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438ثانوية االيالف للبناتادبينور الهدى عامر حسين نعمه1384101522104009

الطب/الجامعة المستنصرية706.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى حيدر قطران رحيم1385101511028096

الطب/الجامعة المستنصرية701.5المنصور- ثانوية المتميزات علميدانيه رائد حكمت جاسم1386101512078021

الطب/الجامعة المستنصرية701.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميبلسم خالص عبد الرزاق عبد الوهاب1387101512100016

الطب/الجامعة المستنصرية701.2المنصور- ثانوية المتميزات علميأسراء محمود حامد محمود1388101512078001

الطب/الجامعة المستنصرية699اعدادية االنفال للبناتعلميزهراء غازي عبود حمادي1389101512101044

الطب/الجامعة المستنصرية697.6ثانوية الخضراء للبناتعلمياروى بشير ياسين علي1390101512089001

الطب/الجامعة المستنصرية697.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد عبد الكريم يحيى جواد1391101511028011

الطب/الجامعة المستنصرية697ثانوية المأمون للبناتعلميمريم لؤي اسماعيل عبد العزيز1392101512116058

الطب/الجامعة المستنصرية696.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا فالح حسن عبد هللا1393101511002052

الطب/الجامعة المستنصرية695.7اعدادية المنصور للبنينعلميحسن حسين يعكوب يوسف1394101511026073
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الطب/الجامعة المستنصرية695.6المنصور- ثانوية المتميزات علميزهراء محمد رضا كاظم علوان1395101512078041

الطب/الجامعة المستنصرية695.3الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا وليد طه سعيد1396101511002054

الطب/الجامعة المستنصرية695ثانوية دجلة للبناتعلميريم محمد محمود مصطفى1397101512095028

الطب/الجامعة المستنصرية694.4المنصور- ثانوية المتميزات علميساره عبد الكريم امين خليل1398101512078053

الطب/الجامعة المستنصرية694اعدادية البطولة للبناتعلميايناس خيري عباس حسين1399101512110030

الطب/الجامعة المستنصرية694ثانوية السياب للبناتعلميرفل شاكر محمود رشيد1400101512077029

الطب/الجامعة المستنصرية693.5الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد عبد الحسين جابر تقي1401101511028084

الطب/الجامعة المستنصرية693اعدادية الفاروق للبناتعلميفاطمه صدوان عبد هللا محمد1402101512119064

الطب/الجامعة المستنصرية693اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميتبارك خالد شاكر حمود1403101512086028

الطب/الجامعة المستنصرية692.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميأمين قصي عبد الوهاب عبد الهادي1404101511028004

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية الفاروق للبناتعلميحنين فؤاد فارس عبد القادر1405101512119022

الطب/الجامعة المستنصرية692ثانوية المأمون للبناتعلمينور احمد عسكر نجف1406101512116070

الطب/الجامعة المستنصرية692ثانوية التراث العربي للبناتعلميزينب حسن وحيد حسن1407101512123035

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية الفاروق للبناتعلميزينب محمد توفيق جميل1408101512119042

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد عالء كامل تركي1409101511009055

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمييسر محمد علي يوسف1410101512086160

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميمريم حسين ابراهيم حسين1411101512086122

الطب/الجامعة المستنصرية691.2المنصور- ثانوية المتميزات علميموج محمد داود سلمان1412101512078088

الطب/الجامعة المستنصرية691ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميالحسن علي مهدي سلمان1413101511048004

الطب/الجامعة المستنصرية691ثانوية الفردوس للبناتعلميمروه حمادي خلف سرحان1414101512090071

الطب/الجامعة المستنصرية690.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياالمين لؤي عبد العزيز مهدي1415101511028018

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية الفاروق للبناتعلميسوزان جمال غضيب مخلف1416101512119050

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية المنصور للبنينعلميهشام خالد مجيد قدوري1417101511026315

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية الكندي للبنينعلميغسان علي عبود حسين1418101511019098

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميشيماء سعدي شعالن خلف1419101512092021

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية العامرية للبناتعلميسارة عادل احمد حسين1420101512118069

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية العامرية للبناتعلميسميه عبد وهيب محمد1421101512118081

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية الرسالة للبناتعلمينور الهدى صالح مهدي مطلب1422101512115222

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية الرسالة للبناتعلميبسمه خالد عبد القادر عبد الغفور1423101512115041

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية الرسالة للبناتعلميامنه باسل عباس عليوي1424101512115022

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية الكندي للبنينعلميامجد مهدي صالح طالل1425101511019024

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية البيان للبناتعلمياماني ثامر موسى محمد1426101512096005

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية الرسالة للبناتعلميهديل يحيى عباس محمد1427101512115235

الطب/الجامعة المستنصرية689المنصور- ثانوية المتميزات علميهبه هللا احمد عدنان عبد هللا1428101512078106
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الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية العامرية للبناتعلميداليا عماد عبد جميل1429101512118028

الطب/الجامعة المستنصرية688.4المنصور- ثانوية المتميزات علميتبارك عباس علي صالح1430101512078015

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية ابي غريب للبناتعلمينرجس صالح خلف بردي1431101512111032

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.4المنصور- ثانوية المتميزات علمينور مهند فاضل شكر1432101512078102

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية الفردوس للبناتعلميقانتات عدنان وهاب عبادي1433101512090067

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية اجنادين للبناتعلميبسمه باسم محمود علوان1434101512120021

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية المأمون للبناتعلميمريم سعدون فوزي عاكف1435101512116055

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية السياب للبناتعلميزهراء احمد صالح مهدي1436101512077040

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية السياب للبناتعلميرسل عبد الحكيم داود سلوم1437101512077026

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميطيبة وليد علي شاهر1438101512099034

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية الحوراء للبناتعلميكوثر جهاد رجب عارف1439101512083015

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية النبوغ للبناتعلميهديل سعد عبد الكريم محمود1440101512098039

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية االيالف للبناتعلميأمنه شروان كامل سبتي1441101512104002

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية ام سلمة للبناتعلميزينب خالد رشيد لطيف1442101512097017

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.7الخضراء- ثانوية المتميزات علمياالء محمد فائق محمد1443101512100012

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميزيد حيدر صالح الدين خليل1444101511028032

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.1الخضراء-ثانوية المتميزينعلميهاشم غسان عباس عبد الرضا1445101511002095

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية االنفال للبناتعلميميساء محمد صالح حمادي1446101512101094

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية العامرية للبناتعلميآيه ثائر حقي اسماعيل1447101512118003

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية الجامعة للبناتعلميامنه احمد محمد ياسين1448101512091005

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى رائد محمد حسن محسن1449101511026277

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميسنان صالح الدين صبحي اسماعيل1450101511043031

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميحمزة محمود جمعة عبد الجبار1451101511043024

الصيدلة/الجامعة المستنصرية685.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينب عطا هللا فهد مخلف1452101512100039

الصيدلة/الجامعة المستنصرية684اعدادية االمين للبنينعلميمحمد زيد حسن حمودي1453101511018082

الصيدلة/الجامعة المستنصرية679الحارثية-ثانوية المتميزينعلمييوسف رعد سعد محمد علي1454101511028113

الصيدلة/الجامعة المستنصرية679اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد عبد الحليم علي سليمان1455101511022052

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميمسلم صباح نوري محمد1456101511048012

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.7المنصور- ثانوية المتميزات علميايه محمد مالك محمد1457101512078007

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد وليد شبيلي تايه1458101511028090

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية المأمون للبناتعلميريام سعدون حسين علي1459101512116030

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية بغداد للبناتعلميغدير عادل عبد الرسول حسون1460101512117084

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية االمين للبنينعلمياحمد سامي فالح جميل1461101511018008

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية الحضارة للبناتعلميرسل محمد عطيه عواد1462101512108010
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الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية عمر المختار للبنينعلميبراء فارس محمود عباس1463101511004007

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية اجنادين للبناتعلميغفران جاسم محمد سلمان1464101512120107

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية الحكمة للبناتعلميفاطمه علي سعدي ريشان1465101512107025

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية النبوغ للبناتعلميالرا احمد صباح حسن1466101512098027

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميهبه حيدر محمد علي تقي1467101512100116

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميايمن علي محمد حسن احمد1468101511002022

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميآيه ثائر شاكر محي الدين1469101512100005

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676الخضراء-ثانوية المتميزينعلمينور محمد محمد توفيق باقر1470101511002094

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية الجامعة للبناتعلميمريم وضاح نوري عبد الوهاب1471101512091094

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية الجامعة للبناتعلميساره طارق محمد حسن1472101512091059

الهندسة/الجامعة المستنصرية668اعدادية الرسالة للبناتعلميرنا عصام كاظم جباره1473101512115079

الهندسة/الجامعة المستنصرية664ثانوية المأمون للبناتعلميزينه محمد علي رشيد حميد1474101512116036

الهندسة/الجامعة المستنصرية664ثانوية االيالف للبناتعلميكثار عبد السالم احمد محمد امين1475101512104010

الهندسة/الجامعة المستنصرية659.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره ناصر سلمان خلف1476101512100049

الهندسة/الجامعة المستنصرية658اعدادية اجنادين للبناتعلميساره مؤيد حسين رجب1477101512120074

الهندسة/الجامعة المستنصرية657الخضراء- ثانوية المتميزات علميهبه مؤيد طالب نعمان1478101512100117

الهندسة/الجامعة المستنصرية655اعدادية االنفال للبناتعلميفاطمه بديع عبد القادر محمد1479101512101078

الهندسة/الجامعة المستنصرية655اعدادية الرسالة للبناتعلميشهد مصطفى يحيى سالم1480101512115141

الهندسة/الجامعة المستنصرية653ثانوية حطين للبناتعلميمريم عادل عبد الكاظم مطشر1481101512079038

الهندسة/الجامعة المستنصرية653ثانوية بالل المختلطةعلميمحمد عبيد حميد فياض1482101511150042

الهندسة/الجامعة المستنصرية650.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلميامين وسام خالد وايل1483101511002017

الهندسة/الجامعة المستنصرية650اعدادية العراقي للبنينعلمياحمد موفق احمد محمد1484101511005006

الهندسة/الجامعة المستنصرية649اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميهديل عدنان فاضل عباس1485101512109075

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية االمين للبنينعلمياحمد عبد السالم عباس راهي1486101511018010

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية المنصور للبنينعلميحسين عبد الرزاق خضير عبد الصاحب1487101511026081

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية الوثبة للبناتعلميايه قاسم صالح مهدي1488101512105005

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب ضياء رجب يوسف1489101512115104

الهندسة/الجامعة المستنصرية647.4ثانوية الخضراء للبناتعلميساره ماهر جريان حسون1490101512089015

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية العامرية للبناتعلميرفيف حاتم عبد الكريم رشيد1491101512118048

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية العامرية للبناتعلميهدير قاسم محمد علي1492101512118157

الهندسة/الجامعة المستنصرية646.7اعدادية الرسالة للبناتعلميلينا ياسين خضير علوان1493101512115179

الهندسة/الجامعة المستنصرية646.6الحارثية-ثانوية المتميزينعلميرامي عباس فاضل محل1494101511028031

الهندسة/الجامعة المستنصرية646.6اعدادية الرسالة للبناتعلميايمان مدحت عليوي ناصر1495101512115031

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية فلسطين للبناتعلميهبه منعم صفر عرب1496101512114051
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الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية االنفال للبناتعلميميمونه محمد ناصر محمد1497101512101096

الهندسة/الجامعة المستنصرية645.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميآيه عامر عبد الخالق مصطفى1498101512100006

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية البطولة للبناتعلمينهى رائد خالد يونس1499101512110106

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميدينا محمد ثابت نجم1500101512087005

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميزينب عالء حسن علوان1501101512106015

الهندسة/الجامعة المستنصرية643الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد منير بهجت منير1502101511002081

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية الجامعة للبناتعلميسجى حميد رشيد سلمان1503101512091061

الهندسة/الجامعة المستنصرية643النازحاتعلميايه سعدون سليمان احمد1504101512501069

الهندسة/الجامعة المستنصرية642.1اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد رافل عزيز رؤوف1505101511026016

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية االنفال للبناتعلميعائشه محمد ناصر محمد1506101512101076

الهندسة/الجامعة المستنصرية641.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميسما باسم العيبي شويع1507101512100054

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميامير ضياء حسين لفته1508101511043011

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الفردوس للبناتعلميهاجر زياد طارق عبيد1509101512090082

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الحارثية للبناتعلميهاله عامر جواد علي1510101512112028

الهندسة/الجامعة المستنصرية640.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميأحمد عالء محسن علي1511101511028002

الهندسة/الجامعة المستنصرية640.6اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمياريج فيصل عبد الفتاح نافع1512101512086001

الهندسة/الجامعة المستنصرية639.9اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد عالء صيوان عبد هللا1513101511026253

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية العامرية للبنينعلميعمر طه حمود حمادي1514101511020124

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية االمين للبنينعلميغيث محمود شاكر محمود1515101511018073

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية الجامعة للبناتعلميتبارك خليل ابراهيم علوان1516101512091020

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينوران عامر حسين محمد حسين1517101512086147

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى احمد فؤاد حسن1518101511026271

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية المثنى للبنينعلميعبد هللا سعد مفضي حسين1519101511022030

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية المنصور للبنينعلميسيف فراس هاشم حسن1520101511026130

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميعبد هللا راشد زكي علي1521101511015043

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية العامرية للبناتعلميمريم محمد عبد هللا عسكر1522101512118127

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الفاروق للبناتعلميهبة محمد هاشم هادي1523101512119091

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الرحمن للبناتعلميزهراء سلمان محمد عطيه1524101512103017

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية االمين للبنينعلميرافد رياض عبد اللطيف رضا1525101511018036

الهندسة/الجامعة المستنصرية636.9المنصور- ثانوية المتميزات علميتبارك ليث فؤاد جابر1526101512078016

الهندسة/الجامعة المستنصرية636.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميحيدر هاشم لفته هاشم1527101511028028

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم محمد رضا محمد علي1528101512115196

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية الرشيد للبنينعلميمحمد عبد اللطيف عبد الستار عبد اللطيف1529101511042048

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية ام سلمة للبناتعلميقمر ضرار قصي عبد المنعم1530101512097032
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الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية االمين للبنينعلميمحمد بهزاد احمد مكي1531101511018079

الهندسة/الجامعة المستنصرية635.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميشمس نزار صائب صالح1532101512100060

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الرسالة للبناتعلميهبه رامي سليمان محمد رؤوف1533101512115233

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية البيان للبناتعلميفاطمه حسين فرج كطين1534101512096031

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا محمد شاكر حسين1535101511013140

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميضحى احمد بريسم ضاحي1536101512086105

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية القدس للبنينعلميأبراهيم سامي علي كاظم1537101511014004

الهندسة/الجامعة المستنصرية633.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميرانيا اكرم عبد القادر عبد الكريم1538101512100023

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية الرحمن للبناتعلميساره احمد كاظم مهدي1539101512103024

الهندسة/الجامعة المستنصرية633الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعلي صفاء عبد الهادي عبد الغني1540101511028060

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية حطين للبناتعلميسناريا سالم مراد رستم1541101512079028

الهندسة/الجامعة المستنصرية632.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد محمد نعمه كريم1542101511028016

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم احمد عصمت حسين1543101512120122

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية العامرية للبنينعلميمصطفى علي قاسم حسوني1544101511020188

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الخضراء للبنينعلميمؤمن لبيد سعد هللا عبد الكريم1545101511013207

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.8اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميحميد هشام حميد داخل1546101511043025

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.7اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا احمد علي داود1547101511026151

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميمخلد زيد عبد الجبار علوان1548101511048011

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.2اعدادية المنصور للبنينعلميحسن عزيز علي حسن1549101511026075

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية اجنادين للبناتعلميهاجر ثائر غازي جاسم1550101512120147

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الكندي للبنينعلميابراهيم باسل زكي شاكر1551101511019003

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية المصطفى للبنينعلمينافع عقبه نافع عبد الكريم1552101511017132

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية السياب للبناتعلميرفاه علي حسين شالل1553101512077028

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية اليرموك للبناتعلميفاطمه عقيل جبار شنين1554101512093030

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميبنين مؤيد حسن ياسين1555101512086027

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية المأمون للبناتعلميفاطمه عبد الكريم عبد الصاحب حسين1556101512116046

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية التراث العربي للبناتعلميميس كامل علي سلمان1557101512123062

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية االيالف للبناتعلميايات جميل عوده ابراهيم1558101512104003

الهندسة/الجامعة المستنصرية630الخضراء- ثانوية المتميزات علميفاطمه فؤاد عبد محمد1559101512100082

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية557اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد احمد عبد اللطيف بنيان1560101511026237

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية557اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميعمر شالل ابراهيم مهنا1561101511010013

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميحوراء عدي علي عبد الحسين1562101512109021

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميمصطفى معاذ بدر طعمه1563101511025040

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية الكندي للبنينعلميعبد هللا عبد الستار كزار رخيت1564101511019074
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الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية الكرخ للبناتعلميشيماء ابراهيم حميد عبد هللا1565101512076038

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية الداودي للبنينعلمييوسف جمال مجيد رشيد1566101511029079

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى احمد محمد خلف1567101511014140

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553ثانوية االندلس للبنينعلميحارث فالح مسعود حسون1568101511012003

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية552اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد احمد جاسم حمادي1569101511013208

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551ثانوية دجلة للبناتعلميميس ياسين طه خلف1570101512095068

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية550اعدادية المنصور للبنينعلميعبد الرحمن اياد عبد القادر عبد اللطيف1571101511026139

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية550ثانوية اليرموك للبناتعلميهاجر سمير حسن عبد الكريم1572101512093046

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية550اعدادية الخضراء للبنينعلميحسن وسام داود سلمان1573101511013073

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميايه شامل محمد علي1574101512086016

العلوم/الجامعة المستنصرية624ثانوية الحكمة للبناتعلميطيبه عبد الكريم قاسم موسى1575101512107023

العلوم/الجامعة المستنصرية607اعدادية البيان للبناتعلميبسمه احسان عبد الهادي صاحب1576101512096009

العلوم/الجامعة المستنصرية606الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعمار عماد فاضل حسن1577101511028065

العلوم/الجامعة المستنصرية605اعدادية البيان للبناتعلميداليا فراس حمدي حمودي1578101512096014

العلوم/الجامعة المستنصرية602.4المنصور- ثانوية المتميزات علميصفاء مهدي باقر جواد1579101512078069

العلوم/الجامعة المستنصرية600اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد فاضل جاسم محمد1580101511019116

العلوم/الجامعة المستنصرية594اعدادية اليمن للبنينعلميحيدر خليل ابراهيم خلف1581101511016041

العلوم/الجامعة المستنصرية591ثانوية الرائد للبنينعلميحسين جاسم محسن بايع1582101511001009

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية الرسالة للبناتعلمينبأ منذر نعمان حمد1583101512115217

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية المنصور للبنينعلميخليل حسام نزار عبد المنعم1584101511026102

العلوم/الجامعة المستنصرية587ثانوية التراث العربي للبناتعلميفاطمه جعفر محمد شكاكي1585101512123052

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية العامرية للبناتعلميريام خليل محمد عبيد1586101512118058

العلوم/الجامعة المستنصرية585ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميزهراء صادق عبد الكريم غضيب1587101512106013

العلوم/الجامعة المستنصرية584.5المنصور- ثانوية المتميزات علميسجى حيدر فائق خليل1588101512078057

العلوم/الجامعة المستنصرية584ثانوية دجلة للبناتعلميايمان حسن عاشور سهيل1589101512095013

العلوم/الجامعة المستنصرية580ثانوية الفضيلة للبناتعلميصفا خلدون حضيري بديوي1590101512084023

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميهمام جمال عواد فرحان1591101511010018

العلوم/الجامعة المستنصرية578.4المنصور- ثانوية المتميزات علمييم حارث بحر محمد1592101512078114

العلوم/الجامعة المستنصرية578اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعلي باسم محمد حمزة1593101511043047

العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميمحمد عصام عبد الستار زيدان1594101511010017

العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية الكندي للبنينعلميعلي زهير علي حسين1595101511019086

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية القدس للبنينعلمييوسف وليد رزوقي سلمان1596101511014163

العلوم/الجامعة المستنصرية575.6اعدادية الرسالة للبناتعلمياسراء سعدون حسن مجيد1597101512115011

العلوم/الجامعة المستنصرية575النازحاتعلميزينب حيدر خالد محمود1598101512501027
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العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية الفاروق للبناتعلميجنان علي حسين احمد1599101512119021

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية الرسالة للبناتعلميغاده فائق احمد ناصر1600101512115158

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية المصطفى للبنينعلمييوسف احمد حسن علوان1601101511017139

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية اليمن للبنينعلميعثمان محمد عدنان محمد1602101511016066

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية الخضراء للبنينعلميقتيبة ثائر حامد صالح1603101511013204

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميبالل محمود يوسف زغير1604101511010003

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية المنصور األهلية للبنينعلميرعد كريم مهدي ابراهيم1605101511034009

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية الرضوانية للبنينعلميمصطفى محمود ابراهيم حسين1606101511041030

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية السياب للبناتعلميمها حيدر سلمان خلف1607101512077084

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمصطفى صالح خليل سالم1608101511043097

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميطيبه حسين رحيم حسين1609101512086107

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية السياب للبناتعلمياآلء احمد عاكف مجيد1610101512077008

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية الكرخ للبنينعلمييحيى احمد ستار عبد1611101511003108

العلوم/الجامعة المستنصرية569.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميجمانه جمال صالح حمادي1612101512100020

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الرسالة للبناتعلميريم هيثم نجم عبود1613101512115089

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد اسعد ازرك شالل1614101511022049

العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية الكرخ للبنينعلميحمزه ايوب حبيب جاسم1615101511003032

العلوم/الجامعة المستنصرية568.7ثانوية النضال للبناتعلميغادة تحسين محسن عودة1616101512102028

العلوم/الجامعة المستنصرية568النازحاتعلمياسماء ماجد حامد خليف1617101512501005

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الرسالة للبناتعلمينبأ حسن شلش حسين1618101512115215

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميعلي عادل غازي عبد الرزاق1619101511051026

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية السياب للبناتعلميداليا جبار صالل مهدي1620101512077017

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية المنصور للبنينعلميسامر عمار طاهر محمد1621101511026121

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية بالل المختلطةعلمييحيى فاضل عباس عودة1622101511150051

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية ابي غريب للبناتعلميامنه عالوي كاظم عطيه1623101512111002

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية بغداد للبناتعلمينور حسين موسى جعفر1624101512117120

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميدالل علي احمد ياسين1625101512099016

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميدعاء اسماعيل محمد خلف1626101512109024

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميابراهيم اياد كامل علي1627101511043002

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى طارق محمد حلبوص1628101511026280

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعداية المعراج للبناتعلميحنان احمد حميد خلف1629101512113015

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية البيان للبناتعلميفاطمه مهدي موسى سرسوح1630101512096037

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية الرضوانية للبنينعلميماهر محمود ابراهيم حسين1631101511041026

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية التراث العربي للبناتعلميمالك فالح محمد حسن عبد العزيز1632101512123061
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القانون/الجامعة المستنصرية596اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميمريم انور عزيز امام علي1633101512086120

القانون/الجامعة المستنصرية598ثانوية الوثبة للبناتادبيرؤى رعد فهد جاسم1634101522105009

القانون/الجامعة المستنصرية598اعدادية الكرخ للبناتادبيزينب علي داود حنش1635101522076019

القانون/الجامعة المستنصرية597اعدادية الفاروق للبناتادبيطيبة ليث عبد اللطيف عبد الرزاق1636101522119027

القانون/الجامعة المستنصرية597ثانوية بالل المختلطةادبيوليد خالد نجم عبود1637101521150043

القانون/الجامعة المستنصرية592ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد قصي عبد هللا جاسم1638101521042027

القانون/الجامعة المستنصرية584اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى سامي جاسم محمد1639101521005051

القانون/الجامعة المستنصرية583ثانوية الوثبة للبناتادبيابرار عامر قاسم علي1640101522105001

القانون/الجامعة المستنصرية581ثانوية التراث العربي للبناتادبيدموع هيثم محمد كاظم1641101522123014

القانون/الجامعة المستنصرية580اعدادية الرحمن للبناتادبيتبارك محمد كريم راضي1642101522103003

القانون/الجامعة المستنصرية579ثانوية الوثبة للبناتادبيريم رعد فهد جاسم1643101522105014

القانون/الجامعة المستنصرية579ثانوية الواسطي للبنينادبيميثم فرحان نجم محيميد1644101521040042

القانون/الجامعة المستنصرية577الخارجياتادبيفرح حسين عبد هللا حمود1645101522401025

القانون/الجامعة المستنصرية575ثانوية ام سلمة للبناتادبيزهراء سعد عبعوب عصاد1646101522097018

القانون/الجامعة المستنصرية575ثانوية الحكمة للبناتادبيايه عزت عباس كاظم1647101522107005

القانون/الجامعة المستنصرية572اعدادية البطولة للبناتادبيبينات خليل ابراهيم حمادي1648101522110023

القانون/الجامعة المستنصرية570ثانوية بالل المختلطةادبينمر سرحان محمد علو1649101521150040

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية553ثانوية المأمون للبناتعلميمريم محمد عبد الرزاق علي1650101512116059

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية552اعدادية االنفال للبناتعلميعائشه محمد عدنان هاشم1651101512101075

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية النصر المسائية للبنينادبيمهند جمال خالد مخلف1652101521206051

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية بغداد للبناتادبياشرقت صالح قدوري سلمان1653101522117003

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الرائد للبنينادبيابراهيم عبد الكريم احمد محمد حسن1654101521001001

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية االنفال للبناتادبيسجى عبد السالم محمود مصطفى1655101522101042

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487اعدادية العامرية للبنينادبيغيث ثامر ياسين خليل1656101521020074

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485ثانوية النبوغ للبناتادبينور علي قاسم زعوري1657101522098029

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي أسعد عبد خضير1658101521017035

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537اعدادية الغزالية للبنينعلميمحمد احمد رشيد محمد1659101511008090

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية الداخلية للبنينعلميعبد هللا عمار صاحب عباس1660101511033039

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524اعدادية بغداد للبناتعلميرقيه محمد ناصر عبد الرحمن حمد1661101512117039

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524اعدادية االنفال للبناتعلميساره نجم عبد هللا حمزه1662101512101056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522اعدادية الكرخ للبناتعلميفاطمه حسن سلمان خضير1663101512076044

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522ثانوبة التضامن األهلية للبناتعلميصفا مؤيد محي الدين موسى1664101512121007

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية المنصور للبنينعلميعلي فارس غازي عبد1665101511026197

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية الكندي للبنينعلميعبد هللا صادق عسكر سلمان1666101511019072
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية السياب للبناتعلميايه شاكر محمود خضير1667101512077011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية بغداد للبناتعلمينبأ احمد صالح ابراهيم1668101512117116

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية البيان للبناتعلميرنا عيدان قويسم محمد1669101512096018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا عدي حاتم جمعة1670101511028047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد جليل حسين علي1671101511027056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية المنصور للبنينعلميعلي قصي ثامر حسين1672101511026202

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية العامرية للبناتعلمينور يوسف عز الدين مهدي1673101512118152

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميمصطفى غزوان غانم عبد الكريم1674101511051043

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية الغزالية للبنينعلميسجاد احمد فرج حميد1675101511008047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا باسم نعمت عبد هللا1676101511026154

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية الرسالة للبناتعلميميار زياد مسلم دغيم1677101512115202

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى محمد عبد االمير عليوي1678101511019129

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميعال سعيد موسى علوان1679101512100078

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية الرحمن للبناتعلمياطياف ثائر راضي قاسم1680101512103002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية الخضراء للبنينعلميليث عبد هللا صالح علي1681101511013206

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية العامرية للبنينعلميعلي احمد عطا هللا ندا1682101511020110

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمصطفى سمير عبد هللا فجر1683101511043095

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعلميعبد هللا ارجمند كمال مصطفى1684101511205032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.5اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد غثال حيدر محمد1685101511026023

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية الغزالية للبنينعلميجعفر طالب عبد الحسن جوحي1686101511008016

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية حطين للبناتعلميحوراء علي عباس فليح1687101512079013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية الغزالية للبنينعلميعلي جمعه فياض جوبان1688101511008069

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية المنصور للبنينعلميمرتضى حسان صبري صالح1689101511026266

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509ثانوية الجامعة للبناتعلميميس مناف محمد سعيد شكر1690101512091098

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الداخلية للبنينعلميرياض برهان عبد الكريم علي1691101511033032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508ثانوية الشباب للبنينادبياحمد ضاري خميس حارس1692101521023002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507اعدادية البيان للبناتادبيحوراء حيدر علي ابراهيم1693101522096020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد احمد علي مسلم1694101521015050

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى قحطان نصيف جاسم1695101521014057

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرنا ابراهيم علي سعيد1696101522109046

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبيمأمون رشيد جسام محمد1697101521204247

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحسن علي حسين شنيت1698101521160009

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية البطولة للبناتادبيأسيه رياض وهيب علوان1699101522110001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية الكوثر للبناتادبيابتهال حسين محمد جواد1700101522125001
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496اعدادية ابي غريب للبنينادبيفاروق صالح محمد احمد1701101521024048

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496اعدادية البيان للبناتادبيبتول كريم خزعل جبر1702101522096014

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيروشن مؤيد جاسم علي1703101522092010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495ثانوية االيالف للبناتادبيزهراء حميد ناصر جعفر1704101522104003

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى والء شاكر عبد1705101521035057

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد خالد حربي مطلك1706101521009004

التربية/الجامعة المستنصرية554ثانوية دجلة للبناتعلميرنا خالد عبيد ناصر1707101512095024

التربية/الجامعة المستنصرية531ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميدعاء سامي محمود صالح1708101512129004

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية فلسطين للبناتعلميايالف علي محمد احمد1709101512114006

التربية/الجامعة المستنصرية529ثانوية الرائد للبنينعلميمحمد ابراهيم جمعة عوده1710101511001022

التربية/الجامعة المستنصرية529اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد لواء ثابت عمر1711101511013237

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية البطولة للبناتعلميفاتن محمد دهش حسن1712101512110090

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية القدس للبنينعلميعبد الرحمن عصام محسن محمد1713101511014065

التربية/الجامعة المستنصرية528ثانوية التراث العربي للبناتعلميبراء علي محمود ناجي1714101512123014

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلمياماني محسن محمد عباس1715101512109007

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية القدس للبنينعلميأحمد محمود سرحان مهبول1716101511014013

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية المأمون للبنينعلميمصطفى حازم محمود عبد1717101511006060

التربية/الجامعة المستنصرية523ثانوية بالل المختلطةعلميهيثم غالب تركي سليمان1718101511150050

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية الغزالية للبنينعلميسيف عباس محسن مريهج1719101511008057

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية اجنادين للبناتعلميشهد علي عواد جاسم1720101512120087

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية صقر قريش المختلطةعلمياحمد عامر محمد خليفة1721101511155037

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميسجى صباح حسن محمد1722101512109038

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية صاحب البراق للبنينعلميعلي حميد علي محمد1723101511035034

التربية/الجامعة المستنصرية521ثانوية الرشيد للبنينعلمياحمد يوسف مصطفى حميد1724101511042010

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية بغداد للبناتعلميهاله رياض احمد عبد1725101512117129

التربية/الجامعة المستنصرية519.5المنصور- ثانوية المتميزات علميزينب ربيع محمد صالح1726101512078046

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية البطولة للبناتعلميرفيده سعدون احمد جميل1727101512110055

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية االنفال للبناتعلميساره جبار ربيع جسام1728101512101052

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية العامرية للبناتعلميدلينا عبد الكريم سلمان عبد الكريم1729101512118034

التربية/الجامعة المستنصرية517اعداية المعراج للبناتعلميأستبرق فالح سليمان ضاري1730101512113001

التربية/الجامعة المستنصرية516اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميعبد القادر فرحان محمد ابراهيم1731101511010008

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميرانية مهدي صالح جاسم1732101512080007

التربية/الجامعة المستنصرية514ثانوية ام سلمة للبناتعلميايات كريم عويد محمد1733101512097005

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى اياد خضير عباس1734101511026272
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التربية/الجامعة المستنصرية508اعدادية اليمن للبنينادبيعمر احمد مازن عبد هللا1735101521016055

التربية/الجامعة المستنصرية505ثانوية الحضارة للبناتادبيعذراء عادي مزهر سرحان1736101522108024

التربية/الجامعة المستنصرية505ثانوية سيبويه للبنينادبيعالء صالح شحاذة عواد1737101521032020

التربية/الجامعة المستنصرية505اعدادية المصطفى للبنينادبيرائد ماجد شحاذه محمود1738101521017023

التربية/الجامعة المستنصرية503ثانوية بالل المختلطةادبيعمر سليمان حميد هادي1739101521150030

التربية/الجامعة المستنصرية501اعدادية البطولة للبناتادبيندى عواد عنفوص مخلف1740101522110157

التربية/الجامعة المستنصرية500اعدادية االسراء للبنينادبيحسين ابراهيم خليل ابراهيم1741101521011010

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية البيان للبناتادبيريام خلف لفته حرفش1742101522096028

التربية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد عبد هللا احمد1743101521204169

التربية/الجامعة المستنصرية498ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبد الخالق يحيى خليل ابراهيم1744101521155012

التربية/الجامعة المستنصرية498اعدادية البطولة للبناتادبيشهد فريد عبد هللا صالح1745101522110087

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيشالل بحر وادي صلبي1746101521010018

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية التراث العربي للبناتادبيشيرين عماد نعمة سعيد1747101522123043

التربية/الجامعة المستنصرية493ثانوية الحضارة للبناتادبينسرين طارق علي وهيب1748101522108034

التربية/الجامعة المستنصرية493ثانوية دجلة للبناتادبيلينا ياسين شهاب احمد1749101522095046

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه خالد محمود صالح1750101522109073

التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا فرحان فياض عباس1751101521035032

التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي عبد الكاظم حمزه بشان1752101521008072

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية صقر قريش المختلطةادبياسراء حاتم ابراهيم علي1753101522155001

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعلي جمعة محمد ضاحي1754101521021030

التربية/الجامعة المستنصرية489ثانوية الواسطي للبنينادبياحمد محمد حسون علي1755101521040008

التربية/الجامعة المستنصرية489ثانوية بالل المختلطةادبياحمد حسين عراك محمد1756101521150002

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيريا ثامر ابراهيم سبتي1757101522106018

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية الحضارة للبناتادبيشهد محمد حسين عبيد1758101522108016

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية ام سلمة للبناتادبيغفران عبد القادر نجم عبد الحميد1759101522097028

التربية/الجامعة المستنصرية487ثانوية مأرب المختلطةادبيأحمد جرو مهدي حمزة1760101521158001

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية الواسطي للبنينادبياكرم منذر حميد سليمان1761101521040009

التربية/الجامعة المستنصرية483اعداية المعراج للبناتادبينور حسن محمد نايف1762101522113061

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيحنين عبد الكاظم جفات عمران1763101522109032

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية حطين للبناتادبيسمر ميسرة كمال عبد هللا1764101522079026

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد حبيب شالل صالح1765101521010046

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعلي حسين كاظم عباس1766101521155013

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية البيان للبناتادبيزهراء حيدر داخل عجالن1767101522096032

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد سالم عبيد حمود1768101521033004
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التربية/الجامعة المستنصرية479اعداية المعراج للبناتادبيرنا ياسين صالح حسين1769101522113025

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية ابي غريب للبنينادبيسيف سعد علي عوده1770101521024020

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد حماد عطا هللا حمادي1771101521155020

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية بالل المختلطةادبيخليل خضر محمد سالم1772101521150015

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية االسراء للبنينادبيميثم مناجد حسن محيميد1773101521011064

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية ابي غريب للبنينادبيحقي اسماعيل محمد سالم1774101521024015

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي مرزة حمزه دباب1775101521009044

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية البيان للبناتادبيرسل نديم رحيم كاطع1776101522096025

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية509.2اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر سمير عبد الخالق عبد الكريم1777101511026090

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية506الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد عدي حميد حسن1778101511028085

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية504ثانوية السياب للبناتعلميمريم عبد المهدي عبد الرضا عبد الكاظم1779101512077081

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية سيبويه للبنينادبيبكر صباح حمد جسام1780101521032009

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية الداخلية للبنينادبيابراهيم عامر احمد صفوك1781101521033001

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية البيان للبناتادبيسلوى سعيد عبد الحميد عبد الرضا1782101522096043

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر محمد عبد هللا كاظم1783101521008035

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية الخضراء للبنينادبيغيث حسن عاكول حسن1784101521013060

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية البيان للبناتادبيافنان اسماعيل شهد جبر1785101522096004

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر ذياب فياض محمد1786101521009049

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعمران حامد حمد حسين1787101521021036

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية الخضراء للبناتادبيتمارة عباس عبد الغني علي1788101522089003

اآلداب/الجامعة المستنصرية549اعدادية المنصور للبنينعلميطيف مالك سعيد حسن1789101511026137

اآلداب/الجامعة المستنصرية540الخضراء- ثانوية المتميزات علميعائشه القدس سرمد مجيد مندوب1790101512100072

اآلداب/الجامعة المستنصرية531اعدادية الكندي للبنينعلميياسر محمد عبد الحميد طه1791101511019144

اآلداب/الجامعة المستنصرية530.5الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد ليث علي محمد1792101511002080

اآلداب/الجامعة المستنصرية546اعدادية الرحمن للبناتادبيغفران ولهان جاسم محمد1793101522103019

اآلداب/الجامعة المستنصرية499اعدادية الخضراء للبنينادبيمروان حسين هالل حمد1794101521013072

اآلداب/الجامعة المستنصرية485اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعثمان ظاهر حبيب الزم1795101521021027

اآلداب/الجامعة المستنصرية476ثانوية التراث العربي للبناتادبيسارة مثنى جاسم عبد1796101522123033

اآلداب/الجامعة المستنصرية476ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء خضر عباس فاضل1797101522105015

اآلداب/الجامعة المستنصرية473اعدادية البطولة للبناتادبيرند عبود علي نوار1798101522110057

اآلداب/الجامعة المستنصرية471اعدادية المتنبي للبنينادبيعثمان عامر عفتان عباس1799101521027031

اآلداب/الجامعة المستنصرية471اعدادية الرحمن للبناتادبيشمس قيس محمد جليبه1800101522103017

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية فلسطين للبناتادبياريج حسين علي محمد1801101522114002

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية الغزالية للبنينادبيمرتضى مطشر بادي ضيدان1802101521008108
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اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم بشير حبيب حسين1803101522114026

اآلداب/الجامعة المستنصرية462ثانوية السالم للبنينادبيامير عبد هللا كاظم منصور1804101521030004

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية الفاروق للبناتادبيموج محمد مالك محمد1805101522119034

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيعبد هللا خالد ابراهيم صالح1806101521203049

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى علي احمد محسن1807101521016086

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية الرحمن للبناتادبيلينه صباح عبد الزهرة مطشر1808101522103023

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيسجى وليد جاسم خلف1809101522106028

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينورس علي عبد هللا حمود1810101522109104

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية حطين للبناتادبيسالي سعدون عباس عبد هللا1811101522079024

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الرشيد للبنينادبياحمد غسان محمد وجيه1812101521042004

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الرائد للبنينادبيحيدر يوسف يعقوب يوسف1813101521001016

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية االسراء للبنينادبيعالء خضير عباس شكر1814101521011033

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيريام ضرار خليل صالح1815101522094008

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيايات ناصر هادي جاسم1816101522092005

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد هللا محمد صالح محمد1817101521033021

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية العامرية للبناتادبيحنين عامر حسين روضان1818101522118014

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية العامرية للبنينادبياحمد حميد حمادي علي1819101521020009

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية الفردوس للبناتادبينبأ محمد عباس حمد1820101522090053

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية االنفال للبناتادبيطيبة جمال عبد الوحيد عبد الحميد1821101522101051

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية عمر المختار للبنينادبييوسف وليد عبد هللا احمد1822101521004039

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء يوسف حمد عبد هللا1823101522110063

اآلداب/الجامعة المستنصرية454إعدادية الغزالي المسائية للبنينادبيوسام عبد العباس داخل عجالن1824101521202048

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الجامعة للبناتادبيمريم صادق محمد جعفر حسين1825101522091050

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الكندي للبنينادبيياسر عمار عالء الدين عبد هللا1826101521019016

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الفضيلة للبناتادبيسرى عادل حمودي حسوني1827101522084047

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى الرحمن محمد حسين عويد1828101521005049

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية الكرخ للبناتادبيمنى وميض سالم جاسم1829101522076043

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحذيفة سليم نوار احمد1830101521160008

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية اجنادين للبناتادبيهبه عبد الجبار ضاحي عواد1831101522120109

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية السياب للبناتادبياسراء صفاء الدين مجيد سلمان1832101522077002

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية اجنادين للبناتادبيمنار احمد كافي عبد الحميد1833101522120093

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية الرحمن للبناتادبيكوثر شاكر محمود داود1834101522103022

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيالق عبد الرحمن علي عبد هللا1835101522106004

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية الجامعة للبناتادبياسيل فاروق عبد الستار محمد1836101522091001
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معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449ثانوية شمس العراق المختلطةادبيسلمان محمد سلمان مهدي1837101521152008

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبيعبد هللا نده عبد هللا عبد1838101521204174

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448ثانوية التراث العربي للبناتادبيريام عماد صالح مهدي1839101522123022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية542اعدادية الكرخ للبناتعلميزينب علي محمد سلمان1840101512076027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية530اعدادية البطولة للبناتعلمينبأ طالب يوسف لفته1841101512110103

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية522اعدادية البطولة للبناتعلميسجى حميد حسن عودة1842101512110066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية513اعداية المعراج للبناتعلميحوراء عامر سلطان عبد هللا1843101512113016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية510ثانوية السياب للبناتعلميهاجر حسن علي دايح1844101512077094

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507ثانوية االيالف للبناتعلميحنين عقيل لطيف عبد الحسين1845101512104005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية المأمون للبنينعلميشايش عزيز محمد صالح1846101511006026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506ثانوية الجامعة للبناتعلميمروه حسن عبد الرزاق جدوع1847101512091087

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينعلمياحمد سامي فاضل سرداح1848101511204004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الخضراء للبنينعلميحسام سالم كامل سعد1849101511013068

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية العامرية للبناتعلميميس علي حسين جاسم1850101512118137

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية دجلة للبناتعلمينور عباس خضير فهد1851101512095076

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية البطولة للبناتعلميآيات محمد حسين علي1852101512110023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية المثنى للبنينعلميعمر ابراهيم جاسم علوان1853101511022041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد رعد شاكر محمود1854101511016015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الرحمن للبناتعلميحنين علي لعيبي سلطان1855101512103011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعلميضياء ياسين محمود حمود1856101511160007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء يوسف قدوري حمد1857101512119035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية فلسطين للبناتعلميندى مؤيد كاظم حاجم1858101512114044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية المثنى للبنينعلميقتيبه احمد طه صالح1859101511022048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمود طه حمد شهاب1860101511017118

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية المثنى للبنينعلميعبد الخالق احمد عبود صالح1861101511022029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية اليمن للبنينعلميصهيب ثائر هادي صالح1862101511016046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية العامرية للبناتعلميرانيا رافد عبد الرزاق حمودي1863101512118037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية الوثبة للبناتعلميمريم حسين مهدي محمد1864101512105024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية دجلة للبناتعلمياحالم سعدي عبد هللا حميد1865101512095002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية العامرية للبنينعلميعلي عبد الحميد رجب احمد1866101511020117

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميهند وليد حسين خميس1867101512092031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد صادق عبد راشد1868101511013021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية البطولة للبناتعلمييقين تركي حمادي درج1869101512110121

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية537ثانوية الرضوانية للبنينادبيوليد حامد حسن علي1870101521041060
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية513ثانوية صقر قريش المختلطةادبيايمان لطيف حسون جاسم1871101522155002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية512اعدادية البطولة للبناتادبيلبنى عبد الجبار احمد حسن1872101522110110

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية الوثبة للبناتادبياسراء محمد رحيم خطار1873101522105003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية487اعدادية االنفال للبناتادبيزهراء عباس ابراهيم محمود1874101522101034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية481اعدادية البيان للبناتادبيزهراء احمد حسن منكاش1875101522096029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480ثانوية الفضيلة للبناتادبيمنة هللا محمود بريسم سلمان1876101522084034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480ثانوية المأمون للبناتادبيرانيا صفاء محمد رشيد1877101522116008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسيل كامل عوده ابراهيم1878101522109010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية478اعدادية الغزالية للبنينادبيذو الفقار محمد عبد القادر جابر1879101521008041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية477اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدير سعدون عبد فياض1880101522109116

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية االنفال للبناتادبيزمن خالد احمد غايب1881101522101033

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر جاسم محمد فرحان1882101521009046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد خالد علي سعيد1883101521009005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية الرضوانية للبنينادبياحمد جاسم خليل حسن1884101521041002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية الفردوس للبناتادبيمريم صفاء زيدان سعود1885101522090046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية بالل المختلطةادبيمانع سالم شطب دحل1886101521150032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيساره اسعد سليم ارحيم1887101522094013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية الفضيلة للبناتادبيايه محمد سعيد اسماعيل1888101522084010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية صاحب البراق للبنينادبيحيدر عليوي حسين كاظم1889101521035016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد مطلب عجيل عبد1890101521009011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468ثانوية شمس العراق المختلطةادبيحنين حازم علي شنيتر1891101522152001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية المتنبي للبنينادبيليث حازم فريد الزم1892101521027038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467ثانوية الرضوانية للبنينادبيعزيز حسن محمد خضير1893101521041027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية الغزالية للبنينادبيمصطفى جواد كاظم خديم1894101521008109

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية العراقي للبنينادبيجالل صالح هادي جوامير1895101521005011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية المصطفى للبنينادبيابراهيم ثائر ناهي جاسم1896101521017010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين حلمي احمد سيد1897101521009019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد احمد خضير عباس1898101521035047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية النصر المسائية للبنينادبييحيى زكي شهاب حامد1899101521206056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية التراث العربي للبناتادبيزهراء ساجت سمير عمير1900101522123025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية البطولة للبناتادبيرؤى محمد كامل زكم1901101522110047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية دجلة للبناتادبيداليا خالد حاتم نعمه1902101522095017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية الفردوس للبناتادبيمينه حيدر خضير عبود1903101522090051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية االسراء للبنينادبيصهيب محمد اسعد مهيدي1904101521011019
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية االنفال للبناتادبيصفا عماد كريم محيميد1905101522101049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد احمد رشيد جاسم1906101521035048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عمار خليل اسماعيل1907101521027050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية اليمن للبنينادبيعمر فاضل عباس عبيد1908101521016060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيريام عدي صالح جهاد1909101522094009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعداية المعراج للبناتادبيدينا جمال عبد امين1910101522113018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية الخضراء للبناتادبيسوالف قاسم فالح عواد1911101522089016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية العامرية للبنينادبيعلي محمد جاسم شيحان1912101521020065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية ام سلمة للبناتادبيسالي عمر محمود جاسم1913101522097021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيشهالء محمود جميل محمود1914101522224012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية البيان للبناتادبيتبارك عباس فاضل حمودي1915101522096017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية صقر قريش المختلطةادبيحسام احمد فارس خضير1916101521155007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الشموخ المختلطةادبيماجد حميد عيفان حسين1917101521159022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد عباس خضير ناصر1918101521008009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الرافدين للبنينادبيوسام حميد عياش عباس1919101521009067

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عبد الرزاق قاسم محمد1920101522096035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية اجنادين للبناتادبيايالف احمد محمد علي1921101522120013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية ابي غريب للبناتادبيهاجر محمود علي عبيد1922101522111030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية االسراء للبنينادبيعلي حميد عبد هللا محمد1923101521011036

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457.8ثانوية الخضراء للبناتادبينور رياض طالل عزت1924101522089025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457إعدادية الغزالي المسائية للبنينادبيعلي حميد عبد علي راضي1925101521202030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهيام عباس سوادي ملوح1926101522129018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيفراس حاتم احمد علوان1927101521010041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد عماد صعب مشرف1928101521009059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية االنفال للبناتادبياريج مصطفى جوامير امين1929101522101004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457النازحاتادبيجيهان ناصر داود فياض1930101522501006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية الحضارة للبناتادبياسيل صالح حمد مصلح1931101522108004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية المصطفى للبنينادبيماهر ثامر عبد هللا مخلف1932101521017051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية الكوثر للبناتادبيمريم حسين خلف حمد1933101522125018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية االمين للبنينادبيمحمد عباس امين عزت1934101521018028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي عبد الحسين ابراهيم فياض1935101521024037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية ابي غريب للبناتادبينور نهاد خالد مزاحم1936101522111029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454النازحاتادبيساره احمد حماد عساف1937101522501073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية البيان للبناتادبيفرح كاظم محمد ساجت1938101522096058
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعبد الوهاب عبد الرزاق علوان منصور1939101521021026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر حكمت اسود سند1940101521009047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية البيان للبناتادبيرقيه ناجي فاضل حمودي1941101522096026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية الحكمة للبناتادبياصاله فايق عبد راهي1942101522107003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي عبد هللا سدخان بنيان1943101521008073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية ابي غريب للبنينادبيمصطفى ستار غضيب صالح1944101521024061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية سيبويه للبنينادبييحيى عويد خضير يوسف1945101521032045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعداية المعراج للبناتادبينجالء سمير عواد محمد1946101522113058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية الكوثر للبناتادبيحنين محمود عبد حمادي1947101522125010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعلي حميد علي حسين1948101521010031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية االنفال للبناتادبياسماء اسعد ياسين احمد1949101522101005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي محمد جاسم محمد1950101521015037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرقية حسين زكري علوان1951101522129007

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية498اعدادية العراقي للبنينعلميزكريا يحيى سلمان جميل1952101511005013

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية498ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميأمنه مرتضى ياسين خضر1953101512106002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية491اعدادية االمين للبنينعلميعلي ستار جابر عبد الوهاب1954101511018059

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية488اعدادية اليمن للبنينعلميقبس اياد عدنان محجوب1955101511016093

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية488اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهدى عصام حسن حيدر1956101512086155

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية487اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد مازن احمد حسن1957101511013032

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية486اعدادية بغداد للبناتعلميريم عماد عباس عبد الرزاق1958101512117047

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية485.4اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد هيثم نجاح محمد امين1959101511026034

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية485اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميهيفاء سمير جلوب عبد1960101512109076

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484اعدادية الخضراء للبنينعلميصهيب حمدي فرج عيسى1961101511013093

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484ثانوية الوثبة للبناتعلمينور مثنى حسين كاظم1962101512105027

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482اعدادية المتنبي للبنينعلميأحمد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب1963101511027006

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481اعدادية البيان للبناتعلميهدى سعيد خماط ضيدان1964101512096052

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية480ثانوية الكفاح العربي للبناتعلمينبأ حميد عفات رشيد1965101512092026

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية480اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميشهد فاضل سرحان حمادي1966101512109046

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية457اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد مهدي صالح راضي1967101521008103

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد الرحمن طاهر حبيب عبود1968101521008058

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمظفر شاكر محمد طلب1969101521155030

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية449اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عبد عبد هللا جاسم1970101521027048

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية448اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي بهاء عبد الحسين علي1971101521008064

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية القدس للبنينادبيأحمد داود سالم داود1972101521014005
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية الجامعة للبناتادبيايالف سامي نايف مرهون1973101522091005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية فلسطين للبناتادبيفدوى عامر حمودي سلمان1974101522114023

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445.8ثانوية الخضراء للبناتادبيمروة ابراهيم حسين علي1975101522089020

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444ثانوية الرشيد للبنينادبيعبد هللا لؤي صبحي سلمان1976101521042015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا حسين صاحب علي1977101521015027

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية االنفال للبناتادبياالء حسون عبد هللا جواد1978101522101008

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد فرعون حافظ توية1979101521008101

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد عدنان حميد هبول1980101521008048

العلوم/جامعة البصرة566ثانوية الجامعة للبناتعلميداليا محمد حمزه احمد1981101512091027

العلوم/جامعة البصرة554اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميريهام حيدر هادي اشكح1982101512086066

الطب/جامعة الموصل683ثانوية اليرموك للبناتعلميمريم فراس جاسم فارس1983101512093055

الطب/جامعة الموصل679ثانوية اليرموك للبناتعلميهاله عامر محمود داود1984101512093056

الطب/جامعة الموصل675اعدادية االنفال للبناتعلمينور مظفر عبد الرزاق لفته1985101512101107

طب االسنان/جامعة الموصل672الحارثية-ثانوية المتميزينعلميسلطان محمد سالم مال هللا1986101511028039

طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية العامرية للبناتعلميمريم ماجد محمود احمد1987101512118125

طب االسنان/جامعة الموصل669ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميلبنى نوفل غانم علي1988101512080024

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب علي عبد الرزاق عباس1989101512115106

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية البطولة للبناتعلميغدير علي هالل عبد1990101512110088

الصيدلة/جامعة الموصل674اعدادية البطولة للبناتعلميمياده مؤيد طالب مضحي1991101512110101

الصيدلة/جامعة الموصل668اعدادية الفاروق للبناتعلميعطاء ماهر توفيق شاكر1992101512119059

الصيدلة/جامعة الموصل667.3الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد الرحمن هشام عايد كصب1993101511002045

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية البطولة للبناتعلميريام حاتم عباس مظعن1994101512110057

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية المنصور للبنينعلميحسن ايدن حسن عبد المجيد1995101511026071

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية المأمون للبناتعلميصفا حوم سهيل مال هللا1996101512116042

الهندسة/جامعة الموصل645اعدادية الداودي للبنينعلمياحمد نبيل احمد جرجيس1997101511029011

الهندسة/جامعة الموصل613اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد عبد الستار سلمان سالم1998101511026252

الهندسة/جامعة الموصل602.5الخضراء-ثانوية المتميزينعلميالحسن احمد عبد محمد1999101511002016

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية المنصور للبنينعلميريان صديق يوسف امين2000101511026109

الهندسة/جامعة الموصل594ثانوية بالل المختلطةعلميعبد هللا يوسف سعيد صالح2001101511150028

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا صفاء صالح محمد2002101511013124

الهندسة/جامعة الموصل587اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد عبد هللا سليمان سلمان2003101511013226

الهندسة/جامعة الموصل585اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميرأفت قاسم محمد علوان2004101511015029

الهندسة/جامعة الموصل576اعدادية الكندي للبنينعلميسامر زياد صالح فاضل2005101511019057

العلوم/جامعة الموصل545ثانوية الحارثية للبناتعلميشهد عبد المنعم خليل ابراهيم2006101512112017

133 من 59صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية القدس للبنينعلميعبد هللا رائد فاضل جميل2007101511014076

العلوم/جامعة الموصل527.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد عدنان سالم قاسم2008101511002076

العلوم/جامعة الموصل527النازحينعلميعبد هللا خليل صالح محمد2009101511500022

العلوم/جامعة الموصل519اعدادية االنفال للبناتعلميريام محمد رفعت احمد2010101512101041

العلوم/جامعة الموصل517اعدادية المنصور للبنينعلميعدنان قحطان عبد الجبار امين2011101511026176

العلوم/جامعة الموصل511إعدادية الغزالي المسائية للبنينعلمياحمد محمد أحمود جالب2012101511202005

العلوم/جامعة الموصل511ثانوية السياب للبناتعلميمهى احمد حسين علي2013101512077101

العلوم/جامعة الموصل507اعدادية الخضراء للبنينعلميمصطفى فاروق عمر رزوقي2014101511013261

العلوم/جامعة الموصل507اعدادية االسراء للبنينعلميعبد هللا صالح محمد فرحان2015101511011023

العلوم/جامعة الموصل503اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميابراهيم نهاد احمد مصطفى2016101511021004

العلوم/جامعة الموصل500اعدادية االنفال للبناتعلميمريم سامي مجيد جاسم2017101512101088

العلوم/جامعة الموصل499اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميخالد جمال شمال شالل2018101511010006

العلوم/جامعة الموصل492اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد عبد الناصر عبد الوهاب علي2019101511020163

العلوم/جامعة الموصل490اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا مسلم عبد االله محمد2020101511013143

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525ثانوية الرشيد للبنينعلميايمن بشير ناجي داود2021101511042064

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518النازحينعلميمعاويه بسام ماضي عبد الهادي2022101511500038

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلمينجوى محمود مهدي بربوتي2023101512106035

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر خضر فالح خطاب2024101511026088

الحقوق/جامعة الموصل502ثانوية السالم للبنينعلمييسر خميس حزام والي2025101511030026

الحقوق/جامعة الموصل480اعدادية المصطفى للبنينعلميايمن محمد جياد زين الدين2026101511017029

الحقوق/جامعة الموصل499النازحاتادبيساره محمود حامد صالح2027101522501092

الحقوق/جامعة الموصل478اعدادية اجنادين للبناتادبينور مسلم عبد االله محمد2028101522120104

الحقوق/جامعة الموصل462اعدادية القدس للبنينادبييوسف محمد وهاب موجد2029101521014071

الحقوق/جامعة الموصل457اعدادية المصطفى للبنينادبيكرم نوري عبد عويد2030101521017048

الحقوق/جامعة الموصل455اعدادية بدر الكبرى للبنينادبياحمد رياض ستار احمد2031101521021003

الحقوق/جامعة الموصل446ثانوية الحارثية للبناتادبيرفل جميل حسين ضامن2032101522112005

العلوم السياسية/جامعة الموصل431ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد حسين علي جاسم2033101521040035

االثار/جامعة الموصل420اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى محمد عبد الوهاب عبود2034101521014059

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل666ثانوية عمر المختار للبنينعلميشعالن منهل حازم احمد2035101511004018

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664اعدادية المنصور للبنينعلميحسين عبد الكريم نجم عبود2036101511026082

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664ثانوية الفردوس للبناتعلميدعاء باسل ابراهيم احمد2037101512090029

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية العامرية للبنينعلميحذيفه مزبان محمد احمد2038101511020045

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلمياحمد أدهام حميد فياض2039101511010001

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653ثانوية بالل المختلطةعلميايوب محمد سعدون صالح2040101511150009
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هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.6اعدادية المنصور للبنينعلميزين العابدين حقي اسماعيل علي2041101511026117

العلوم االسالمية/جامعة الموصل479ثانوية الحكمة للبناتعلميشهد محمد حسين مهدي2042101512107022

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية675ثانوية االيالف للبناتعلميآيه علي حسن علي2043101512104004

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية العامرية للبنينعلمياحمد حسين خلف جاسم2044101511020007

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.7المنصور- ثانوية المتميزات علميصفا مهدي صالح ذياب2045101512078068

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء طالب خفيف عبيد2046101512115094

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية662ثانوية اليرموك للبناتعلميهاله سامي ثابت حمد2047101512093047

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661اعدادية القدس للبنينعلميجاسم ماهر عبد الواحد جاسم2048101511014035

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية660.1الخضراء- ثانوية المتميزات علميمريم صباح جميل سحاب2049101512100096

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659.2ثانوية النضال للبناتعلمييسر أياد رحمن هادي2050101512102036

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد جاسم محمد نجم2051101511017109

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657اعدادية الرسالة للبناتعلميرسل عمار محمد علي حسن2052101512115075

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657ثانوية ام سلمة للبناتعلميسحر هادي علي عبد الحسين2053101512097024

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656الخضراء- ثانوية المتميزات علميهدى حارث سعيد احمد2054101512100118

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654.7الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد صالح عبد الكريم عبود2055101511028009

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد احمد مزبان سباهي2056101511013212

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينقاء فايق رشيد ناصر2057101512086141

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الغزالية للبنينعلميابراهيم محمد علي محمد2058101511008006

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية اجنادين للبناتعلميدانيه غسان عادل جالل2059101512120040

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا هاشم مهدي جاسم2060101511026171

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653ثانوية الجامعة للبناتعلميزينه عارف لطيف ياسين2061101512091053

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652.4الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد ليث عبد المجيد عبد الحميد2062101511002079

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميليث فاضل عباس علي2063101511028075

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية بغداد للبناتعلميفرح كاظم ناصر علي2064101512117090

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميداليا طلعت احمد الحج2065101512086040

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية بغداد للبناتعلميرشا محمد رضا صالح2066101512117037

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمسار زاهر حسين خميس2067101511028094

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية المثنى للبنينعلميعلي سمير فرحان احمد2068101511022038

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650اعدادية االمين للبنينعلميمحمد كاظم احمد عبد علي2069101511018085

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650ثانوية التراث العربي للبناتعلميآيه وسام سامي سعدون2070101512123004

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649.2اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد اركان عبد الرحمن مكي2071101511026009

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميهيا قحطان عدنان منير2072101512100120

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية العامرية للبناتعلميحنين ماجد دحام احمد2073101512118023

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649ثانوية الجامعة للبناتعلميبان محمد ابراهيم محمد2074101512091018
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649الخضراء- ثانوية المتميزات علميأمنه خالد شعبان عبد الفتاح2075101512100002

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميلين رشدي علي ميرزه2076101512100087

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.6المنصور- ثانوية المتميزات علميرقيه علوان جعفر موسى2077101512078030

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد خليل ابراهيم مهدي2078101511016014

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية العامرية للبناتعلميدعاء صعب جاسم محمد2079101512118031

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية647.8الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمصطفى عزت حامد عبد الرزاق2080101511002085

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية العامرية للبناتعلميساره محمد شاحوذ فارس2081101512118076

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياحمد فالح شالل خليفة2082101511002007

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646ثانوية الحضارة للبناتعلميوئام نوري محمد فرحان2083101512108042

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646اعدادية االمين للبنينعلميهاني صالح الدين عبد هللا لطيف2084101511018105

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الفاروق للبناتعلمياية اسعد كامل حمودي2085101512119009

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية العراقي للبنينعلميحسين خالد برهان كاظم2086101511005011

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية643ثانوية ام سلمة للبناتعلميمريم خلف حسين كطان2087101512097035

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية655اعدادية الرسالة للبناتعلمينور عدي زكي محمد2088101512115227

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الداودي للبنينعلميمصطفى عمر عصام رديف2089101511029070

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الرسالة للبناتعلمينادين عالء عبد عباس2090101512115213

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640النازحينعلمياحمد حاتم صالح ياسين2091101511500002

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638ثانوية ابي غريب للبناتعلمينورس عادل حسين علي2092101512111034

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638اعدادية اجنادين للبناتعلمينورا نزار كمال خورشيد2093101512120145

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638ثانوية اليرموك للبناتعلميزهراء مهدي حسن مهدي2094101512093014

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية االمين للبنينعلميمحمد محمود حسن هادي2095101511018086

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميآمنه سوري احمد القمر2096101512100003

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية اجنادين للبناتعلميدعاء سعد غايب مظهور2097101512120043

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635اعدادية الرحمن للبناتعلميمالك رسول عباس عبد الحسين2098101512103038

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية646ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميزينب نبيل عبد علوان2099101512106018

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية644اعدادية المنصور للبنينعلميحسين جبار علي محمد2100101511026078

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الغزالية للبنينعلمياحمد جواد عبد الحسين عبد الصاحب2101101511008007

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية البطولة للبناتعلميخنساء ربيع خميس حارس2102101512110045

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية البطولة للبناتعلميزينب حمدي فرج عيسى2103101512110060

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641.8اعدادية المنصور للبنينعلميلواء وضاح حسن محسن2104101511026232

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية الكرخ للبناتعلميتقوى كريم نجم عبد هللا2105101512076013

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640النازحينعلميسعد محمد عبد نصيف2106101511500014

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية اليمن للبنينعلميفواز عدنان أحمد طه2107101511016092

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية639.6الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد عامر سعدون علي2108101511028010
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الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية646ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميعائشة عماد لطيف ظاهر2109101512099036

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الغزالية للبنينعلميمحمد علي عدنان محمد2110101511008099

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية االمين للبنينعلميزياد حامد امجد اسماعيل2111101511018040

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية637الخضراء-ثانوية المتميزينعلميحارث ابراهيم خاشع محسن2112101511002029

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية636ثانوية المأمون للبناتعلميورد عضيد حميد مجيد2113101512116077

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية المنصور للبنينعلميمنير برهان علي فياض2114101511026297

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعلي صادق جواد مجيد2115101511043050

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633.6المنصور- ثانوية المتميزات علميسوناز جمال علي محمد نور محمد2116101512078063

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياحمد نزار سعدون جواد2117101511002010

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميمروه فخري ياس خضير2118101512100090

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633.2اعدادية المنصور للبنينعلميعلي مثنى عبد الرحمن محمد2119101511026203

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية الغزالية للبنينعلميحسام علي محسن خضير2120101511008018

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631.1الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعلي اكرم هادي فرج2121101511002057

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631ثانوية السياب للبناتعلميزهراء عبد الستار عبد الجبار ابراهيم2122101512077041

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية القدس للبنينعلميالحسين عالء عبد الجليل محمود2123101511014028

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية المنصور للبنينعلميرأفت محمود عبد القادر رجب2124101511026105

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية اليمن للبنينعلميعلي حسين عبد العالي طاهر2125101511016073

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد توفيق قيس محمد سعيد2126101511026011

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميسيف محمد عبد الصاحب عبد الكريم2127101511015038

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الرسالة للبناتعلمينبأ وليد عبد حسين2128101512115218

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الداخلية للبنينعلميمصطفى رياض محمد حسن2129101511033067

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626.8اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرند احمد اكرم داود2130101512086063

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626ثانوية صقر قريش المختلطةعلميمصطفى هادي مسلط مهدي2131101511155033

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626اعدادية ابي غريب للبنينعلميمحمد علي حسين نصيف2132101511024062

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية635.6ثانوية النضال للبناتعلميرفل فالح حسن عويد2133101512102013

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية624ثانوية التراث العربي للبناتعلميشمس سعد خليل ابراهيم2134101512123044

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية الفضيلة للبناتعلميناز عماد غالم حسين عبد الحميد2135101512084031

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622.7ثانوية الخضراء للبناتعلمينور الهدى علي حسين حمزة2136101512089031

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية الخضراء للبنينعلميخضر صالح قاسم حمدان2137101511013083

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية اليمن للبنينعلمييوسف فيصل سعيد عبد هللا2138101511016128

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد سعد عبد المجيد عبد الرزاق2139101511013019

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619اعدادية المنصور للبنينعلميطه اكرم جابر شاكر2140101511026329

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619اعدادية الرسالة للبناتعلميحنان سمير نوري محمود2141101512115054

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619النازحاتعلمينبأ عدنان خليل اسماعيل2142101512501054
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هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميعبد هللا نبيل عباس صالح2143101511025027

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618اعدادية القدس للبنينعلميعلي عبد الخالق حسون علي2144101511014172

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617اعدادية العامرية للبنينعلميابراهيم عماد عبد اللطيف جاسم2145101511020005

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615.7اعدادية الرسالة للبناتعلميسوسن احمد عزيز جاسم2146101512115134

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميمحمد منصور حزام مطلك2147101511051039

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية665.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلميبكر علي حسين نصار2148101511002026

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية بغداد للبناتعلميروض جمال رحيم مولكة2149101512117045

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الرسالة للبناتعلميتبارك نبيل نجم عبد هللا2150101512115046

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميميس ستار عبد هللا رديني2151101512094029

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية633.6ثانوية النضال للبناتعلميايه احمد حمودي اسماعيل2152101512102006

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية632ثانوية الرشيد للبنينعلميعلي مازن خضر عباس2153101511042038

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية631.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميجعفر محمد هاشم شاكر2154101511028022

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية630ثانوية الرشيد للبنينعلميمهند محمد سطوان سكران2155101511042059

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية630اعدادية اجنادين للبناتعلميرقيه محمود حمزه محمد2156101512120058

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية629اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميسبأ رشدي شريف محمد2157101512086087

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية628اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينور الهدى نوار محمد علي عبد الحسين2158101512086144

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية اجنادين للبناتعلمينور عماد طارق جابر2159101512120140

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627ثانوية دجلة للبناتعلميعائشه زين العابدين يحيى حمودي2160101512095046

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626ثانوية ام سلمة للبناتعلميرفاه منير ناجي عبد الرزاق2161101512097015

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625.6ثانوية النضال للبناتعلميزينب خالد عبد الجبار أحمد2162101512102020

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية الفاروق للبناتعلميزينب فراس عباس عبد اللطيف2163101512119041

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625ثانوية اليرموك للبناتعلميسما سامي خزعل شلش2164101512093021

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625ثانوية اليرموك للبناتعلميميس رافد يحيى مصطفى2165101512093042

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية623اعدادية العراقي للبنينعلمياحمد قائد فاضل ابراهيم2166101511005005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرانيه خالد حاتم شكاصي2167101512086046

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639ثانوية الفردوس للبناتعلميطيبه خالد محمد جاسم2168101512090059

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية القدس للبنينعلميرامي ساالر محمد فرج2169101511014046

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639النازحينعلميمحمد خليل ابراهيم مطر2170101511500030

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الرسالة للبناتعلميشهد سعدون طه ضيف2171101512115138

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية644.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا عمر حسين رجا2172101511002051

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية635الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد رافع علي عبد الواحد2173101511028080

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية634المنصور- ثانوية المتميزات علميمي ياسر عبد الجبار محمد2174101512078090

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية633اعدادية االنفال للبناتعلميشيماء وليد خالد طه2175101512101068

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية629ثانوية حطين للبناتعلمياسراء فراس اسماعيل امين2176101512079007
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628.1ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميعبد هللا عصام احمد توفيق2177101511048009

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الخضراء للبنينعلميايوب عمار قاسم محمد2178101511013059

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625.6الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد قحطان عدنان عبد الجبار2179101511028015

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية القدس للبنينعلميعلي ياسين خزعل حمادي2180101511014100

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية الغزالية للبنينعلميسيف الدين عبد الرزاق عبد الرضا كاظم2181101511008053

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624اعدادية بغداد للبناتعلميمريم فاضل شنته منصور2182101512117105

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية المنصور للبنينعلميزيدون سلمان اسماعيل احمد2183101511026116

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623ثانوية صقر قريش المختلطةعلميمصطفى داود زبار علوان2184101511155030

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623ثانوية ام سلمة للبناتعلميحوراء خالد هاشم عاتي2185101512097011

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622.9الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعمار بسام عدنان شريف2186101511002061

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية ام سلمة للبناتعلميتبارك حميد ضاري علوان2187101512097007

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية االمين للبنينعلمياحمد ظافر فاروق فؤاد2188101511018009

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا اسامة اسماعيل احمد2189101511002047

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621ثانوية المأمون للبناتعلميدينا تحرير احمد عبد المجيد2190101512116022

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميمصطفى محمد سلمان داود2191101511015077

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619.1اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب محمد احمد وهيب2192101512115107

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية النبوغ للبناتعلميزينب محمد شهاب احمد2193101512098015

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية الغزالية للبنينعلميعباس غزوان ابراهيم عباس2194101511008062

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617.8اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميشمس هشام خلف غضبان2195101512086095

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617ثانوية الكرخ للبنينعلميايدن اياد حسن علي2196101511003017

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية االنفال للبناتعلميشمس االصيل صالح عبد القادر صادق2197101512101065

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية االمين للبنينعلمياحمد عالء محسن سلمان2198101511018012

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية الخضراء األهلية للبنينعلميعبد هللا محمود جبوري احمد2199101511038006

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد ثامر شهاب احمد2200101511013013

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية التراث العربي للبناتعلميرانيه حيدر كنون محمد2201101512123021

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية المأمون للبناتعلميندى عمار رافع اسعد2202101512116068

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية االمين للبنينعلميسالم ياسين خضير دانه2203101511018045

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية الغزالية للبنينعلميمصطفى حسن عبد الرحيم عبد علي2204101511008106

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية634اعدادية بغداد للبناتعلميشهد عبد الحسين احمد طه2205101512117074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية621اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميفاطمه احمد خليل شاكر2206101512086109

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية612.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى محمد كاظم عبد الحسين2207101511028101

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية611اعدادية البيان للبناتعلميساره جميل لفته مطر2208101512096022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية608ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميوجيه براء وجيه محمد سعيد2209101511048018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية603الحارثية-ثانوية المتميزينعلميآوس باسم نافع سالم2210101511028005
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601.3المنصور- ثانوية المتميزات علميساره فارس الياس نعيم2211101512078054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية600ثانوية الكوثر للبناتعلمينور منتظر علي عباس2212101512125017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية الفاروق للبناتعلميلينه نبيه اسماعيل سعيد2213101512119067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589اعدادية الغزالية للبنينعلميحسن موسى حسن جبر2214101511008023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمياسرار فاضل ثامر حنتوش2215101512086002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميساره بشار حمدي جميل2216101512099029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميفاطمه علي عبد الرزاق علي2217101512086110

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب جودت كاظم حسين2218101512115102

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587اعدادية بغداد للبناتعلميمريم فارس يوسف داود2219101512117104

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586.2الخضراء- ثانوية المتميزات علمينور يحيى شاكر محمود2220101512100111

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميصادق نوفل محمد علي سعيد2221101511025022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميعائشه قصي حامد عبد2222101512094025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد الرحمن فراس عاصم محمود2223101511002042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا صفاء ياسين سرحان2224101511026161

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية الفاروق للبناتعلمينور محمد ياسين خضير2225101512119085

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى طه ياسين خليل2226101511026281

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576اعدادية الكندي للبنينعلميحسان غسان عبد الكريم حسان2227101511019039

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية674ثانوية السياب للبناتعلميفاطمة حسين حنتوش محمد حسن2228101512077071

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية674ثانوية السياب للبناتعلميدانيه سعد محمود رشيد2229101512077018

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية671المنصور- ثانوية المتميزات علميليان نمير علي محمد2230101512078077

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية العامرية للبنينعلميابراهيم عبد الرحمن علي محمد2231101511020003

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية البطولة للبناتعلميضي محمد محمود احمد2232101512110083

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية659اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعبد الحميد رعد حميد ماجد2233101511043037

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية650اعدادية االنفال للبناتعلميشهد عالء حسين حسون2234101512101067

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643ثانوية الفردوس للبناتعلميميس طارق محمود حمادي2235101512090075

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642.4اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد ياسر منير ياسين2236101511026035

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميمينا خالد محمود يوسف2237101512094030

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الرسالة للبناتعلميايمان حسين صليبي حسين2238101512115030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية637اعدادية الرسالة للبناتعلمياسراء اياد اسماعيل علي2239101512115009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية614اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميسيف اياد حميد تقي2240101511015037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية606اعدادية فلسطين للبناتعلميحنين هادي عبد وادي2241101512114011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية606ثانوية الحضارة للبناتعلميرحاب حميد جياد كاظم2242101512108009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية603اعدادية االنفال للبناتعلميهنوف حامد خليل جاسم2243101512101119

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية603اعدادية فلسطين للبناتعلميليلى حيدر عبود جاسم2244101512114038
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية597اعدادية الكرخ للبناتعلميمريم محمد عمر محمد سعيد2245101512076051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية597اعدادية الفاروق للبناتعلميخديجة ذنون فتيان حسين2246101512119024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية594اعدادية االنفال للبناتعلميضحى بدن سكران غافل2247101512101070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية590اعدادية الخضراء للبنينعلميحسن حمودي شاكر حمودي2248101511013070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية590اعدادية الرحمن للبناتعلميريم عبد المجيد حنون الزم2249101512103016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية586ثانوية الجامعة للبناتعلميرفيده غسان محمد حمدان2250101512091042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية586ثانوية السياب للبناتعلميرغد صفاء مهدي علوان2251101512077027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية583اعدادية االنفال للبناتعلميزينب مظفر عبد االله مهدي2252101512101049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية583ثانوية السياب للبناتعلميمروه سرمد ضياء الدين بهاء الدين2253101512077079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية582.4الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمصطفى علي سامي عبد الوهاب2254101511002087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية579.4ثانوية الخضراء للبناتعلمينسرين جمال كامل اسماعيل2255101512089030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية578.3المنصور- ثانوية المتميزات علميمريم طه عبد الرحمن دوحي2256101512078081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية577اعدادية المنصور للبنينعلميعلي فيصل عبد الكريم حمودي2257101511026201

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية576اعدادية المتنبي للبنينعلميمصعب فصال علي عران2258101511027072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى فارس فؤاد أحمد2259101511014148

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية الفردوس للبناتعلميتقى جمال عبد الجبار محمد صالح2260101512090021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574.6المنصور- ثانوية المتميزات علميدينا مهند باقر علي2261101512078023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574اعدادية بغداد للبناتعلميطيبه طه نايف جاسم2262101512117082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573اعدادية الخضراء للبنينعلميعمر علي حسين محمد2263101511013185

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573اعدادية اجنادين للبناتعلميشيرين انور عبد الرحمن احمد2264101512120089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573ثانوية حطين للبناتعلميهاجر عالء نصيف جاسم2265101512079052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572اعدادية الخضراء للبنينعلميفاروق محمود خضير محمد2266101511013200

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينعلميعلي محمد علي كاظم2267101511204037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميتبارك حسين علي محمود2268101512092009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570اعدادية الخضراء للبنينعلميانس ابراهيم رديف ذنون2269101511013049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570اعدادية الكندي للبنينعلميأنس انمار عبد الفتاح احمد2270101511019001

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية ام سلمة للبناتعلميموج جاسم محمد علي2271101512097038

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية السالم للبنينعلميزاهد زهير عبد الرحمن امين2272101511030010

العلوم/جامعة الكوفة563الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبيده علي عبد هللا عليوي2273101511028053

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الكندي للبنينعلميداود عبد السالم عبد الخالق عبد الوهاب2274101511019053

القانون/جامعة الكوفة533اعدادية البيان للبناتادبيزهراء حسن حسين كمر2275101522096031

العلوم السياسية/جامعة الكوفة503ثانوية السياب للبناتادبيتبارك مقداد كاظم علي2276101522077014

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد موسى عبادي نجم2277101521015056

االثار/جامعة الكوفة445ثانوية الحكمة للبناتادبيشهد ماجد رحيم كاظم2278101522107023
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طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية الفضيلة للبناتعلميمريم عصام محمود خطاب2279101512084026

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية الكرخ للبناتعلمياسماء قيس نعيم حسين2280101512076005

الصيدلة/جامعة تكريت668الخضراء- ثانوية المتميزات علميضحى ليث عبد الخالق حسين2281101512100069

الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميمريم مراد سرحان هارف2282101512099043

الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية السياب للبناتعلمياروى عبد الناصر حمدي عزاوي2283101512077005

الهندسة/جامعة تكريت648ثانوية اليرموك للبناتعلميصفا علي خليف مغير2284101512093026

الهندسة/جامعة تكريت619ثانوية بالل المختلطةعلميأحمد مرعيد زيد عثمان2285101511150004

الهندسة/جامعة تكريت619اعدادية الخضراء للبنينعلميعلي محمد عدنان محمد2286101511013167

الهندسة/جامعة تكريت618ثانوية الجامعة للبناتعلميهديل قصي حميد عمر2287101512091115

الهندسة/جامعة تكريت601ثانوية المأمون للبناتعلميرشا غازي شهاب حميد2288101512116026

الهندسة/جامعة تكريت597ثانوية الجامعة للبناتعلميايناس ابراهيم خليل محمد2289101512091012

الهندسة/جامعة تكريت585.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمنتظر جمعه ياسين حسين2290101511028103

الهندسة/جامعة تكريت585اعدادية المتنبي للبنينعلميأسماعيل عمر أسماعيل حمدان2291101511027007

الهندسة/جامعة تكريت585اعدادية العامرية للبنينعلمييونس ابراهيم عباس محيميد2292101511020219

العلوم/جامعة تكريت566ثانوية الفضيلة للبناتعلميابرار كريم ضاري خلف2293101512084001

العلوم/جامعة تكريت560ثانوية الرشيد للبنينعلميحسين خليل ابراهيم عبد2294101511042016

العلوم/جامعة تكريت549اعدادية المأمون للبنينعلميالفاروق معد عبد الكريم محمود2295101511006009

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميريام حميد فاضل عباس2296101512106011

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518النازحاتعلميحنين ربيع عبد اللطيف خلف2297101512501064

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515اعدادية الخضراء للبنينعلميحسين هشام سرحان علي2298101511013078

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت502اعدادية بغداد للبناتعلمياسماء مولود محمد جواد2299101512117009

العلوم السياسية/جامعة تكريت491ثانوية السياب للبناتعلمينبأ عبد االمير حاتم يحيى2300101512077086

العلوم السياسية/جامعة تكريت445اعدادية اليمن للبنينادبياحمد علي حسين علي2301101521016011

التمريض/جامعة تكريت546ثانوية الجامعة للبناتعلميداليا خلف سلمان درويش2302101512091026

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت663اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد عبد الهادي موفق خميس2303101511013027

العلوم االسالمية/جامعة تكريت433ثانوية ام سلمة للبناتادبيساره علي حسين عبد العزيز2304101522097020

الصيدلة/جامعة القادسية674.1الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعلي كفاح محمد باقر محمد حسين2305101511028061

العلوم/جامعة القادسية567اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميامير فارس احمد محسن2306101511043012

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية الكرخ للبناتعلميمريم جمال مانع علي2307101512076049

القانون/جامعة القادسية515ثانوية الكوثر للبناتادبيضحى مردان هدهود ناجي2308101522125015

الطب/جامعة االنبار685.4ثانوية الخضراء للبناتعلميهبه محمد لطفي سلمان2309101512089034

الطب/جامعة االنبار682.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميلينة يحيى نصيف جسام2310101512100088

الطب/جامعة االنبار682اعدادية االنفال للبناتعلميلينه غازي منعم عزيز2311101512101084

الطب/جامعة االنبار682النازحينعلمياحمد عبد الحكيم رجب عبد الغفور2312101511500003
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الطب/جامعة االنبار681.7اعدادية الرسالة للبناتعلميشهد محمد عبد هللا مخلف2313101512115140

الطب/جامعة االنبار681اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميشهد محمود عيدان جاسم2314101512086099

الطب/جامعة االنبار680.5الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعلي احمد عبد الهادي حسين2315101511028055

الطب/جامعة االنبار680اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرقيه فاضل محمد خلف2316101512086058

الطب/جامعة االنبار679.4ثانوية النضال للبناتعلميغسق عبد الحميد موسى زناد2317101512102030

الطب/جامعة االنبار679ثانوية بالل المختلطةعلميفاروق حميد جياد كاظم2318101511150036

الطب/جامعة االنبار679ثانوية الجامعة للبناتعلميعائشة صباح محمد ملحم2319101512091118

الطب/جامعة االنبار679اعدادية القدس للبنينعلمييوسف احمد ياسين خضر2320101511014159

الطب/جامعة االنبار679اعدادية المتنبي للبنينعلميمحجوب احمد سليم عبد الحميد2321101511027054

الطب/جامعة االنبار677.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميايناس تحسين علي صائب حسين2322101512100014

الطب/جامعة االنبار677.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميميس مثنى عبد الجبار رجب2323101512100105

الطب/جامعة االنبار677.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميحسام صباح عبيد حسين2324101511002030

الطب/جامعة االنبار677اعدادية الرسالة للبناتعلميلينا عمار جبار علوان2325101512115178

الطب/جامعة االنبار676.7اعدادية المنصور للبنينعلميمهند جاسم محمد بريج2326101511026302

الطب/جامعة االنبار676اعدادية اليمن للبنينعلميأنس غالب خيرو علي2327101511016005

طب االسنان/جامعة االنبار686اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا عادل رجب حبيب2328101511013125

طب االسنان/جامعة االنبار676الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد البشير وليد خالد عبد الرزاق2329101511002069

طب االسنان/جامعة االنبار675اعدادية اجنادين للبناتعلميايه سالم اسود رجه2330101512120015

طب االسنان/جامعة االنبار675اعدادية الرسالة للبناتعلميساره عماد حميد كامل2331101512115120

طب االسنان/جامعة االنبار674.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعمر نمير جبير مطر2332101511002067

طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميختام خضير عباس علي2333101512109022

طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية الرسالة للبناتعلميهبه اسامه محمد جاسم2334101512115232

طب االسنان/جامعة االنبار674الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينب غانم احمد سلمان2335101512100040

طب االسنان/جامعة االنبار674الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد رعد كاطع موسى2336101511002074

طب االسنان/جامعة االنبار673.9اعدادية الرسالة للبناتعلميبسمه ثامر فرحان عبد الحميد2337101512115040

طب االسنان/جامعة االنبار673.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميلبنى عبد العزيز سعود جروان2338101512100085

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية الفاروق للبناتعلميآنفال غالب عزاوي حمادي2339101512119002

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية المتنبي للبنينعلميانس خالد أحمد عمر2340101511027015

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية الكرخ للبناتعلميايه ياسر خالد مكي2341101512076012

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه ماهر محمد زينل2342101512117089

طب االسنان/جامعة االنبار672.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميشهد لؤي مصطفى علي2343101512100064

طب االسنان/جامعة االنبار671.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميزهراء كمال فاضل سلمان2344101512100035

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية بغداد للبناتعلميمريم عالء وحيد عبد الرحيم2345101512117102

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية العامرية للبناتعلميلينا عبد العزيز عبد الحليم محيسن2346101512118110
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طب االسنان/جامعة االنبار671ثانوية االيالف للبناتعلمينهله مهدي صالح مهدي2347101512104012

طب االسنان/جامعة االنبار670.8اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميريم محمد هالل حسين2348101512086065

طب االسنان/جامعة االنبار670.4ثانوية الخضراء للبناتعلميشهد خالد عبد الواحد اسعد2349101512089018

طب االسنان/جامعة االنبار670النازحاتعلميصفا جمعه خلف عبيد2350101512501039

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية ابي غريب للبنينعلميجعفر صادق قمر عبد2351101511024023

الصيدلة/جامعة االنبار674.3الخضراء- ثانوية المتميزات علميعائشه خالد رشيد علي2352101512100073

الصيدلة/جامعة االنبار674اعدادية اجنادين للبناتعلميزبيده اسامه عبد الرحمن جميل2353101512120160

الصيدلة/جامعة االنبار672الخضراء- ثانوية المتميزات علمينبأ خالد حسن فليح2354101512100107

الصيدلة/جامعة االنبار671ثانوية دجلة للبناتعلميرسل نعمه مروح نهار2355101512095023

الصيدلة/جامعة االنبار671ثانوية الجامعة للبناتعلميزينه عبد هللا عباس حسن2356101512091054

الصيدلة/جامعة االنبار671اعدادية اجنادين للبناتعلميتقى عدنان عبد الستار ارحيم2357101512120030

الصيدلة/جامعة االنبار670ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميبراء محمد خليفة عبد هللا2358101512099011

الصيدلة/جامعة االنبار670ثانوية الفردوس للبناتعلمينبأ محمد عباس اسماعيل2359101512090077

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية الرسالة للبناتعلميظالل عبد الستار صالح حمادي2360101512115148

الصيدلة/جامعة االنبار669.7المنصور- ثانوية المتميزات علمينور باسم مجيد حميد2361101512078099

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الكرخ للبناتعلميافنان عالء الدين عبد هللا حسن2362101512076007

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الفاروق للبناتعلميغفران طه جابر حبيب2363101512119095

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الرسالة للبناتعلميمالك مؤيد عبد الحمزه مرزا2364101512115199

الصيدلة/جامعة االنبار669الخضراء- ثانوية المتميزات علميهدير سلمان شحاذه جاسم2365101512100119

الهندسة/جامعة االنبار665النازحاتعلميخديجه حسن عوده محمد2366101512501012

الهندسة/جامعة االنبار663اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد صالح قاسم حمدان2367101511013023

الهندسة/جامعة االنبار657النازحاتعلميايالف خالد دحام خلف2368101512501008

الهندسة/جامعة االنبار646اعدادية اجنادين للبناتعلميشهد ديسم تركي صالح2369101512120085

الهندسة/جامعة االنبار636ثانوية الحوراء للبناتعلميغفران محمد عبد العزيز محمود2370101512083013

الهندسة/جامعة االنبار636ثانوية بالل المختلطةعلميمصطفى محمد صالح عبد2371101511150047

الهندسة/جامعة االنبار634النازحاتعلميريام راشد براك احمد2372101512501021

الهندسة/جامعة االنبار634ثانوية بالل المختلطةعلميعمر جالل محمد علي2373101511150033

الهندسة/جامعة االنبار634ثانوية ام سلمة للبناتعلميسجى ليث جاسم محمد2374101512097048

الهندسة/جامعة االنبار626النازحاتعلمياسالم خالد دحام خلف2375101512501004

الهندسة/جامعة االنبار626الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحمد كنعان متعب عبد الكريم2376101511002078

الهندسة/جامعة االنبار621النازحينعلمياحمد عبد الرحمن فياض عباس2377101511500004

الهندسة/جامعة االنبار621ثانوية الحوراء للبناتعلمياعراف كمال صالح كزكوز2378101512083003

الهندسة/جامعة االنبار620اعدادية العامرية للبنينعلميهيثم عبد القادر سعود مطر2379101511020227

الهندسة/جامعة االنبار619اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمود عبد الخالق مخلف عبد الهادي2380101511013244
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الهندسة/جامعة االنبار618ثانوية دجلة للبناتعلمينور رياض جميل عليوي2381101512095073

الهندسة/جامعة االنبار618اعدادية البطولة للبناتعلميفاطمه عمر علي عبد2382101512110093

الهندسة/جامعة االنبار618اعدادية البطولة للبناتعلمينور اياد عبد هللا عيسى2383101512110108

الهندسة/جامعة االنبار617النازحاتعلميزينه عبد هللا حامد احمد2384101512501030

الهندسة/جامعة االنبار617اعدادية الخضراء للبنينعلميوائل طالب محمد عزو2385101511013306

الهندسة/جامعة االنبار613الخضراء- ثانوية المتميزات علميآيه مظهر حسين شاكر2386101512100008

الهندسة/جامعة االنبار612ثانوية الفردوس للبناتعلميمها اكرم جابر احمد2387101512090073

الهندسة/جامعة االنبار609اعدادية المصطفى للبنينعلميحذيفه نهاد ناجي توفيق2388101511017034

الهندسة/جامعة االنبار608.1المنصور- ثانوية المتميزات علميشيماء رضوان فائق خطاب2389101512078066

الهندسة/جامعة االنبار608اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد نوفل سليمان داود2390101511013241

الهندسة/جامعة االنبار607اعدادية العامرية للبناتعلميماريه ثائر عبد الهادي عبد الجبار2391101512118112

الهندسة/جامعة االنبار606ثانوية النبوغ للبناتعلميسناريا سداد كاظم محمد2392101512098022

الهندسة/جامعة االنبار604ثانوية دجلة للبناتعلميهديل حامد خليف مرعي2393101512095080

الهندسة/جامعة االنبار603اعدادية صاحب البراق للبنينعلميمحمد عالء سلمان محمود2394101511035058

الهندسة/جامعة االنبار603اعدادية الخضراء للبنينعلميعدنان سفيان عبد الوهاب عبد الحميد2395101511013150

الهندسة/جامعة االنبار600.3الحارثية-ثانوية المتميزينعلميخطاب عماد طالب حسين2396101511028030

الهندسة/جامعة االنبار600الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياسماعيل محمد اسماعيل عبد الوهاب2397101511002012

العلوم/جامعة االنبار626ثانوية الحوراء للبناتعلميايالف احمد عبد هللا فرحان2398101512083004

العلوم/جامعة االنبار622ثانوية الحوراء للبناتعلميرويدة عزالدين عطيه عربي تركي2399101512083009

العلوم/جامعة االنبار618ثانوية الوثبة للبناتعلميثريا احمد نجم عبد هللا2400101512105029

العلوم/جامعة االنبار603ثانوية صقر قريش المختلطةعلميوسام قاسم محمد حسن2401101511155036

العلوم/جامعة االنبار597اعدادية اجنادين للبناتعلميهويده صالح قاسم حمدان2402101512120154

العلوم/جامعة االنبار596اعدادية العامرية للبناتعلمياسماء عامر طراد خليفه2403101512118009

العلوم/جامعة االنبار569النازحاتعلمياسراء حميد محل سعود2404101512501002

العلوم/جامعة االنبار564النازحاتعلميايالف مجيد حميد عبيد2405101512501010

العلوم/جامعة االنبار563اعداية المعراج للبناتعلميميس رشيد مصلح محمد2406101512113058

العلوم/جامعة االنبار560ثانوية دجلة للبناتعلميلبنى جمعه مجيد محمد2407101512095056

العلوم/جامعة االنبار560ثانوية الحضارة للبناتعلميزينب نجم عبد هللا سليمان2408101512108013

العلوم/جامعة االنبار559اعدادية الخضراء للبنينعلميمعاذ اسعد محمود تركي2409101511013272

العلوم/جامعة االنبار551ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلمياسراء خماس جمعة خماس2410101512099001

العلوم/جامعة االنبار549ثانوية الجامعة للبناتعلميريام عادل احمد كاظم2411101512091046

العلوم/جامعة االنبار543ثانوية دجلة للبناتعلميعائشه سعود عبد الجبار محمود2412101512095047

العلوم/جامعة االنبار541اعدادية القدس للبنينعلميمحمد عبد السالم أحمد حسين2413101511014124

العلوم/جامعة االنبار541اعدادية اجنادين للبناتعلميفضيله نافع كافي شهاب2414101512120117
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العلوم/جامعة االنبار540اعدادية المتنبي للبنينعلميعلي عبد الجبار رحيم فرج2415101511027044

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار593اعدادية الغزالية للبنينعلميحيدر جبار خلف عطب2416101511008037

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525اعدادية الفاروق للبناتعلميطيبه شكر محمود جاسم2417101512119057

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار498اعدادية الخضراء للبنينعلميبشير سعدي مصطفى مجيد2418101511013304

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار496اعدادية الفاروق للبناتعلميهاجر ابراهيم كمال رشيد2419101512119087

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار494اعدادية الخضراء للبنينعلميحيدر نصيف حمد زغير2420101511013082

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار486ثانوية الحضارة للبناتعلميساره فالح اسماعيل عليوي2421101512108014

الحاسوب/جامعة االنبار575ثانوية المعالي االهلية للبنينعلميمصطفى هشام عبد الواحد رشيد2422101511046016

الحاسوب/جامعة االنبار549اعدادية اجنادين للبناتعلميشيماء هدوان عبيد عزيز2423101512120156

الحاسوب/جامعة االنبار535اعدادية الرسالة للبناتعلميسحر قصي صبحي معتوك2424101512115124

الحاسوب/جامعة االنبار533اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم الياس شفيق عبد الرزاق2425101512120123

الحاسوب/جامعة االنبار529اعداية المعراج للبناتعلمينور خضير صالح خلف2426101512113063

الحاسوب/جامعة االنبار529اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد عماد حاجم منفي2427101511027078

الحاسوب/جامعة االنبار528اعدادية القدس للبنينعلميعبد هللا أياد عبد اللطيف جاسم2428101511014072

الحاسوب/جامعة االنبار504اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا حسين احمد عبد الحميد2429101511013118

الحاسوب/جامعة االنبار504اعدادية صاحب البراق للبنينعلميعبد الرحمن حمزة عبد هللا نصار2430101511035022

العلوم االسالمية/جامعة االنبار500النازحينعلميمحمد خالد جميل حمد2431101511500029

العلوم االسالمية/جامعة االنبار481النازحاتعلميشذى خلف هالل علي2432101512501060

العلوم االسالمية/جامعة االنبار476ثانوية دجلة للبناتعلمينور عبد نزال مغير2433101512095077

العلوم االسالمية/جامعة االنبار470اعدادية االنفال للبناتعلميسحر طارق صبار صالح2434101512101126

العلوم االسالمية/جامعة االنبار461اعدادية اليمن للبنينعلميمأمون ماجد نون احمد2435101511016132

العلوم االسالمية/جامعة االنبار463اعدادية البطولة للبناتادبيآمنه علي طرموز فياض2436101522110002

العلوم االسالمية/جامعة االنبار431ثانوية التراث العربي للبناتادبيزينه جواد خلف مصلح2437101522123029

العلوم االسالمية/جامعة االنبار430اعدادية العامرية للبناتادبيحنان مهند داود علي2438101522118012

العلوم االسالمية/جامعة االنبار428ثانوية دجلة للبناتادبيمريم سهيل هندي عبد2439101522095050

العلوم االسالمية/جامعة االنبار428ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيهدير رمزي عبد هللا خليل2440101522099044

العلوم االسالمية/جامعة االنبار426اعدادية الفاروق للبناتادبيعزه مصطفى كامل فليح2441101522119051

العلوم االسالمية/جامعة االنبار425ثانوية السياب للبناتادبيمالك رائد عيادة مشعان2442101522077039

العلوم االسالمية/جامعة االنبار423النازحاتادبيياسمين وليد حسين علي2443101522501055

العلوم االسالمية/جامعة االنبار422ثانوية المأمون للبناتادبيزينب قتيبه غازي عبد2444101522116016

العلوم االسالمية/جامعة االنبار420اعدادية الفاروق للبناتادبينور مزهر فليح حسن2445101522119043

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار579ثانوية السياب للبناتعلميجنان درع حماد عبد2446101512077013

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار533.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلميالبراء محمد عباس حسن2447101511002014

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار578اعدادية العامرية للبناتادبينوره حميد صالح خلف2448101522118053
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القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار537اعدادية الخضراء للبنينادبيياسر مهند ناجي حمدان2449101521013082

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار534ثانوية الرشيد للبنينادبيعبد الرحمن حميد حواف احمد2450101521042014

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار532اعدادية المثنى للبنينادبيليث اسماعيل خليل ابراهيم2451101521022045

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527النازحاتادبيرسل عدنان حامد عبيد2452101522501015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار492اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميسميه عبد السالم كاظم احمد2453101512109044

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491.2اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا مثنى بشير اسماعيل2454101511026166

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار489اعدادية البطولة للبناتادبيلمى شاكر زبار مناجد2455101522110111

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465اعدادية اليمن للبنينادبيعبد القادر جاسم نصر ياسين2456101521016045

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457ثانوية أبي غريب المسائية للبنينادبيزيد سعدي عواد حمد2457101521200084

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457اعدادية البطولة للبناتادبيمنى شاكر زبار مناجد2458101522110121

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453النازحاتادبيهديل رفعت احمد اسماعيل2459101522501050

الطب/الجامعة العراقية687.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا فائز غالم علي عبد2460101511028050

الطب/الجامعة العراقية687.7الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى علي محمد حسن2461101511028099

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميأحمد علي قحطان أسماعيل2462101511037004

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية االنفال للبناتعلميتبارك عباس نعمان صالح2463101512101019

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميموده مؤيد عبد الكريم شاكر2464101512099047

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية اجنادين للبناتعلميزهراء ثائر هشام محمد امين2465101512120062

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية الخضراء للبنينعلمياسامة فاضل علي منصور2466101511013038

الطب/الجامعة العراقية687الخضراء- ثانوية المتميزات علميزينب نجم عبد شهاب2467101512100041

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى مجيد سويف عباس2468101511019128

طب االسنان/الجامعة العراقية682اعدادية اجنادين للبناتعلميرقيه احمد شمس الدين محي الدين2469101512120057

طب االسنان/الجامعة العراقية681.4المنصور- ثانوية المتميزات علميريم مقداد سعد هللا شحاذه2470101512078033

طب االسنان/الجامعة العراقية681.2المنصور- ثانوية المتميزات علميريم واثق كمال عبد الغفور2471101512078034

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية الفردوس للبناتعلميكوثر وهيب محمود عبد2472101512090068

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية الفردوس للبناتعلميتقى ثائر عبد الوهاب عبد الرزاق2473101512090020

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية ام سلمة للبناتعلميطيبه احمد بدر سلمان2474101512097028

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية الشباب للبنينعلميعبد هللا وائل عباس فرحان2475101511023012

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى فراس طارق عثمان2476101511017125

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية الفردوس للبناتعلميتقى عمار عبد الرحمن مبارك2477101512090022

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الرسالة للبناتعلميبتول حيدر راضي حمد2478101512115037

طب االسنان/الجامعة العراقية680.9المنصور- ثانوية المتميزات علمينور اسعد مهدي مجيد2479101512078098

طب االسنان/الجامعة العراقية680.9اعدادية المنصور للبنينعلميليث حيدر مهدي جواد2480101511026233

الهندسة/الجامعة العراقية648اعدادية بغداد للبناتعلميمريم علي عبد الحمزه هالل2481101512117103

الهندسة/الجامعة العراقية643.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميزهراء رائد محمد عبد الرزاق2482101512100034
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الهندسة/الجامعة العراقية638اعدادية العامرية للبناتعلميزينب سعد مخلف مهيدي2483101512118062

الهندسة/الجامعة العراقية636.1اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد اياد خليل شفيق2484101511026010

الهندسة/الجامعة العراقية634اعدادية المنصور للبنينعلمييونس هاني حسن علي2485101511026325

الهندسة/الجامعة العراقية631.6المنصور- ثانوية المتميزات علميسما عدي عبد الحسين عبد االمير2486101512078060

الهندسة/الجامعة العراقية630ثانوية السياب للبناتعلميسهى قتيبه داود شكر2487101512077058

الهندسة/الجامعة العراقية629ثانوية الجامعة للبناتعلميدينا جمال خليل ابراهيم2488101512091032

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية المصطفى للبنينعلميحبيب سلمان حبيب ذياب2489101511017033

الهندسة/الجامعة العراقية627اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهديل ابراهيم سعيد احمد2490101512086157

الهندسة/الجامعة العراقية626الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعثمان صادق محمد كاظم2491101511002056

الهندسة/الجامعة العراقية626ثانوية الكرخ للبنينعلميحسين علي عاكول سلمان2492101511003030

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية البطولة للبناتعلميحوراء محمد موالن احمد2493101512110043

الهندسة/الجامعة العراقية625ثانوية الحكمة للبناتعلميايمان فاروق عبادي محمد2494101512107004

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية549ثانوية الجامعة للبناتعلميسرى فوزي عبد هللا ابراهيم2495101512091064

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية531اعدادية العامرية للبنينعلميياسين سامي عواد حمود2496101511020211

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية528اعداية المعراج للبناتعلميزهراء طالب محمد صالح2497101512113030

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية528اعدادية العامرية للبناتعلميضحى عدي كريم صالح2498101512118090

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية528اعدادية اجنادين للبناتعلميتبارك محمد ابراهيم خماس2499101512120024

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية527.6الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعبد الرحمن نصرت احمد عباس2500101511002044

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية527ثانوية الحارثية للبناتعلميحنين باسم يوسف يعقوب2501101512112005

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية526ثانوية دجلة للبناتعلميتقى سعد كامل رحيم2502101512095015

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية523اعدادية التفوق األهلية للبنينعلمياحمد محمود خضير حسن2503101511043007

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521.8المنصور- ثانوية المتميزات علميزينه حسين كاظم عبد الحسين2504101512078049

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521ثانوية المأمون للبناتعلميمروه نجاح حميد محجوب2505101512116054

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521ثانوية الجامعة للبناتعلميهبة مصطفى عبد الجبار كاظم2506101512091113

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميصالح طالل صالح حسن2507101511043035

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميزيد محمود يونس محمود2508101511043029

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520اعدادية ابي غريب للبنينعلميعمر علي حسين عليوي2509101511024052

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520اعدادية المنصور للبنينعلميعلي عبد هللا جابر خشان2510101511026193

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعبد هللا قصي محمد صالح قاسم2511101511043042

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519ثانوية صقر قريش المختلطةعلميبالل عادل احمد ضاحي2512101511155008

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518ثانوية الحضارة للبناتعلميفاطمه بركات محمود خميس2513101512108027

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية517.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميمها خالد محمد رشيد2514101512100101

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية516ثانوية الفردوس للبناتعلميفاطمه عبد الوهاب عطا هللا كاظم2515101512090063

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية516اعدادية الداخلية للبنينعلميحسن مهند عبد هللا حسن2516101511033019
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االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية516اعدادية القدس للبنينعلميعمر محمد جاسم محمد2517101511014105

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية514اعدادية اليمن للبنينعلميعبد السالم راشد حسن نايف2518101511016052

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية513.1اعدادية الرسالة للبناتعلميساره اميد بهاء الدين احمد2519101512115116

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية512اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد ناصر سلمان خلف2520101511017117

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.5اعدادية الرسالة للبناتعلمياسيل جميل كامل رسول2521101512115012

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية565اعدادية اجنادين للبناتادبيسميه عبد االمير حماد ذياب2522101522120062

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541ثانوية الرشيد للبنينادبيحسين علي حسين جاسم2523101521042010

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537ثانوية الفضيلة للبناتادبيبيداء عالء مهدي حربي2524101522084012

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520ثانوية اليرموك للبناتادبيشهد شهاب احمد جوير2525101522093020

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519ثانوية الجامعة للبناتادبيتمارا سامي علي كاظم2526101522091011

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي صالح مهدي محمد2527101521004015

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية509ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيساره علي حسين علي2528101522106026

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية508ثانوية السياب للبناتادبياسراء محمد صلبي خلف2529101522077003

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية508اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي هاشم فياض حسين2530101521027032

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية508اعدادية اجنادين للبناتادبيآيه محمد سعدون حمد2531101522120002

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506اعدادية الخضراء للبنينادبياسامة محمد عزيز درويش2532101521013012

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503اعدادية القدس للبنينادبيدلف مؤيد عبد الكريم زيدان2533101521014020

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503اعدادية اليمن للبنينادبيعمر احمد مجيد عبد2534101521016056

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين سعد عباس حسين2535101521015012

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496اعدادية البطولة للبناتادبيرغد كريم احمد عبد2536101522110054

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492اعدادية اليمن للبنينادبيابراهيم محمود ابراهيم حمادي2537101521016001

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491ثانوية الجامعة للبناتادبياماني علي جمعه جسام2538101522091003

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا عزيز شالل عبيد2539101521027027

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490ثانوية المأمون للبناتادبيريم زيدون سعدون شهاب2540101522116013

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490اعدادية البيان للبناتادبيزينب جواد كاظم حسين2541101522096038

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490ثانوية المعتز االهلية للبنينادبيعلي مطلب علي عباس2542101521049005

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489ثانوية الجامعة للبناتادبيرسل علي فاضل جاسم2543101522091019

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489ثانوية الجامعة للبناتادبيسالي ماجد سعدي سلمان2544101522091027

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489ثانوية النبوغ للبناتادبيجهينه محمد عبيد كاطع2545101522098006

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488ثانوية الوثبة للبناتادبيزينب سعد سلمان حسين2546101522105019

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484ثانوية الفضيلة للبناتادبيعال عماد محمود احمد2547101522084029

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا مصطفى خليل احمد2548101521013042

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية523اعدادية صاحب البراق للبنينعلميعبد هللا أياد جاسم ابراهيم2549101511035026

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية513ثانوية بالل المختلطةعلميعمر محمد سهيل حسين2550101511150035
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية507اعدادية اليمن للبنينعلميعمار ياسر عبد اللطيف ابراهيم2551101511016131

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية506ثانوية الكرخ للبنينعلميمحمد عماد غريب محي الدين2552101511003083

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية502ثانوية بالل المختلطةعلميسيف فواز محسن عبد2553101511150018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية500اعدادية اجنادين للبناتعلميغيداء فراس طاهر ماهر2554101512120110

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية499اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميمريم قاسم سعدون اسماعيل2555101512109055

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية497اعدادية االسراء للبنينعلميسامي عباس كاظم حمزه2556101511011012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية494ثانوية الرضوانية للبنينعلميقاسم احمد عباس دلي2557101511041024

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية493اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد خميس حميد عبد الغفور2558101511020225

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية493النازحاتعلميريام رياض عبد فيحان2559101512501022

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية492ثانوية الكوثر للبناتعلميايناس اسعد بدر عزيز2560101512125005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية الرافدين للبنينعلمياياد حماد خليل دلي2561101511009011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية المصطفى للبنينعلميأثير جاسم محمد ناصر2562101511017001

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى لطيف عبيد منسي2563101511017127

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490ثانوية النبوغ للبناتعلميبان ياسين صبحي رشيد2564101512098003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490ثانوية الرسول االعظم للبنينعلميمحمد احمد جاسم علي2565101511050013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489اعدادية الخضراء للبنينعلميسيف قحطان متعب محي2566101511013090

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489ثانوية الجامعة للبناتعلميغفران سعدي عكاب ياسين2567101512091080

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489اعدادية االنفال للبناتعلميضحى سعدي عزيز عباس2568101512101071

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486ثانوية التراث العربي للبناتعلميآيه صباح عباس كاظم2569101512123002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية482اعدادية الداخلية للبنينعلميخالد وليد علي طه2570101511033028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية482اعدادية البطولة للبناتعلميرانيه وليد تركي نزال2571101512110050

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميداليه اكرم فؤاد عبد الحسين2572101512086041

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية461اعدادية البطولة للبناتادبيغفران فؤاد سالم عساف2573101522110103

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية459اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى منعم عادي سلمان2574101521011062

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية457ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياسماء نجم فياض علوان2575101522129002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية451اعدادية ابي غريب للبنينادبييوسف احمد سهيل عبد هللا2576101521024067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية451اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى حميد علي ناصر2577101521017061

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية451ثانوية الرضوانية للبنينادبيعلي محمد بندر مفضي2578101521041031

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية451اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمود طه محمود عبود2579101521024056

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية449اعدادية االسراء للبنينادبيعمر محيميد احمد محيميد2580101521011044

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسن حسين اسود حمود2581101521024010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية447ثانوية بالل المختلطةادبيعماد علي عنيد مخلف2582101521150028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية446اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد السالم صباح مصلح مشكور2583101521035029

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية النصر المسائية للبنينادبيامير سعد حاتم مخلف2584101521206007
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد ياس خضير بطاح2585101521035054

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442ثانوية الشموخ المختلطةادبيانمار جواد كاظم شحاذة2586101521159004

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية440اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد فرحان ناصر حسين2587101521024052

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية440اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد علي محمد حماد2588101521017055

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية439اعدادية االسراء للبنينادبييوسف عبد هللا لطيف سلمان2589101521011070

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية اجنادين للبناتادبيرؤى حميد سرحان جاسم2590101522120035

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية حطين للبناتادبيتبارك حسين ياسين عبود2591101522079010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبيصفاء محمد عبد العزيز حمد2592101521204141

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد شالل محسن علوان2593101521155021

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيمحمد فيصل ماجد ناصر2594101521047012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيعذراء عماد حسين علوان2595101522224013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية العراقي للبنينادبيعقيل حسن ساجت فياض2596101521005030

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد عبد الكريم صبار حسن2597101521011052

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية فلسطين للبناتادبيريا صفاء ابراهيم صالح2598101522114014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الحضارة للبناتادبينعيمة علي شحل منصور2599101522108035

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الرضوانية للبنينادبيحارث ابراهيم حسن محمد2600101521041011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي قحطان دحام كطيش2601101521013049

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية فلسطين للبناتادبيايات ناظم سلمان مهدي2602101522114007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية البيان للبناتادبيبراق كفاح حسن لفته2603101522096015

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية الرضوانية للبنينادبيزيد حامد حمد حسن2604101521041017

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية بغداد للبناتادبياالء فؤاد مهدي خليل2605101522117004

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعداية المعراج للبناتادبيهديل مظهر عبد حسن2606101522113072

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية456اعدادية العراقي للبنينادبيعلي شاكر عناد احمد2607101521005036

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية455اعدادية القدس للبنينادبيأركان فارس جابر مالك2608101521014008

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية453اعدادية اليمن للبنينادبينور الحق خضير عباس علوان2609101521016093

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية452ثانوية بالل المختلطةادبياسماعيل شالل منجل حمد2610101521150009

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية452اعدادية القدس للبنينادبيأبراهيم فراس عدنان ابراهيم2611101521014001

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية اليرموك للبناتادبيايه خالد احمد صالح2612101522093007

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد ثامر عبد الحسين حديد2613101521008004

اآلداب/الجامعة العراقية530.2اعدادية المنصور للبنينعلميابراهيم الحكم مؤيد خلف محمد2614101511026001

اآلداب/الجامعة العراقية527ثانوية السياب للبناتعلميآية علي عبد السالم عبد الغفور2615101512077003

اآلداب/الجامعة العراقية526.6اعدادية الرسالة للبناتعلميعائشه احمد عدنان حسون2616101512115149

اآلداب/الجامعة العراقية519اعدادية بغداد للبناتعلميزينب عباس عبد الرضا فرحان2617101512117053

اآلداب/الجامعة العراقية517اعدادية الرسالة للبناتعلميساره عمر عادل كاظم2618101512115121
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اآلداب/الجامعة العراقية517ثانوية الجامعة للبناتعلميهجران فاضل نواف عباس2619101512091114

اآلداب/الجامعة العراقية517ثانوية السالم للبنينعلميحسين عمران جياد رامي2620101511030009

اآلداب/الجامعة العراقية515ثانوية دجلة للبناتعلميزينب بالل محمد علي2621101512095030

اآلداب/الجامعة العراقية510.6ثانوية النضال للبناتعلميسارة عالء أحمد ياسين2622101512102023

اآلداب/الجامعة العراقية460اعدادية العامرية للبنينادبياحمد اياد مولود شهاب2623101521020006

اآلداب/الجامعة العراقية460ثانوية الفردوس للبناتادبيطيبه حامد حسن علوان2624101522090041

اآلداب/الجامعة العراقية460النازحينادبيابراهيم صالح ابراهيم داود2625101521500001

اآلداب/الجامعة العراقية459ثانوية المأمون للبناتادبيعائشه مؤيد عبد المجيد نصيف2626101522116024

اآلداب/الجامعة العراقية457اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد كريم سالم حمود2627101521027008

اآلداب/الجامعة العراقية456اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيطه جمال محمد عبد اللطيف2628101521015025

اآلداب/الجامعة العراقية455ثانوية الجامعة للبناتادبيشهد فراس زكي عبد الفتاح2629101522091035

اآلداب/الجامعة العراقية454اعدادية الداخلية للبنينادبيخضر حامد حمادي ياس2630101521033012

اآلداب/الجامعة العراقية453ثانوية الفردوس للبناتادبيخديجه صباح علي حمادي2631101522090016

اآلداب/الجامعة العراقية453اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين علي اسماعيل صادق2632101521008028

اآلداب/الجامعة العراقية453ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرانيه موفق جاسم محمد2633101522106013

اآلداب/الجامعة العراقية452ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينادبيسيف حامد احمد نجم2634101521204130

اآلداب/الجامعة العراقية451ثانوية السياب للبناتادبيرانيا طه جاسم فياض2635101522077019

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية العراقي للبنينادبيحسين محمد حسين عبيد2636101521005019

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية الرضوانية للبنينادبيعلي محمود عيفان غباش2637101521041032

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية بالل المختلطةادبيمحمد عبد الجبار سليم احمد2638101521150036

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية المأمون للبناتادبيهند فيصل غازي دهام2639101522116034

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية العراقي للبنينادبيسجاد عباس علي جاسم2640101521005023

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمعتز ستار جبار حاجم2641101521015067

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية االسراء للبنينادبيياسر سالم حسين سهو2642101521011068

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية االنفال للبناتادبيسارة عامر فاضل الفي2643101522101039

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد ساجد مهدي مجيد2644101521013064

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الرائد للبنينادبيبراء ستار جاسم محمد2645101521001008

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية االسراء للبنينادبيطارق ناظم محمد حسون2646101521011022

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية اليمن للبنينادبينذير محمد خليل ابراهيم2647101521016092

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية الفاروق للبناتادبيشمس مثنى عبد الجبار عباس2648101522119023

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية الخضراء للبنينادبيكرار محمد ابراهيم حيدر2649101521013063

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية السالم للبنينادبيمحمد جاسم جمعة جربوع2650101521030015

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية المثنى للبنينادبيحاتم احمد عبد هللا اسماعيل2651101521022014

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية بغداد للبناتادبيندى نعيم شاكر عبد2652101522117055
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اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيغالب رأفت أحمد السيد2653101521203073

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية اليمن للبنينادبيعمر حمد محمد وادي2654101521016057

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية ابي غريب للبنينادبيسيف علي خلف محمد2655101521024021

اآلداب/الجامعة العراقية443اعداية المعراج للبناتادبيعهود مهدي سعود ثامر2656101522113046

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية المأمون للبناتادبيمينا عالء عبد الهادي عبود2657101522116030

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي حسين حميد لطيف2658101521024035

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية االنفال للبناتادبيدينا محمد احمد عبد هللا2659101522101022

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين فؤاد ناجي مهدي2660101521008030

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الفردوس للبناتادبيسجى نجم عبد هللا صالح2661101522090032

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية الغزالية للبنينادبيزيد عماد هادي كاظم2662101521008043

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية صاحب البراق للبنينادبيوسام سعد يونس عباس2663101521035063

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية االمين للبنينادبيكرار باسم عبد العزيز رشيد2664101521018021

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية الفضيلة للبناتادبينبأ عماد اسعد سلمان2665101522084037

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية البطولة للبناتادبيمريم عماد محمود ندا2666101522110118

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية المثنى للبنينادبيصباح طه احمد حسين2667101521022025

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية المثنى للبنينادبيانس حامد احمد خلف2668101521022007

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية الفردوس للبناتادبياسيل صباح علي حمادي2669101522090006

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيهاجر صباح حسن مخلف2670101522099040

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الداخلية للبنينادبيعمر عبد الناصر احمد حمد2671101521033025

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية العامرية للبنينادبيعبد هللا نوري كامل فرحان2672101521020058

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية بغداد للبناتادبيشهد ليث حميد مهدي2673101522117039

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية البيان للبناتادبياطياف سعد المي ماضي2674101522096003

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعبير خالد ثابت نوري2675101522109076

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية الغزالية للبنينادبيابراهيم علي كاظم محيميد2676101521008003

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيتيماء رعد شاكر محمود2677101522094004

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية الرشيد للبنينادبيوسام كمال عادل عودة2678101521042033

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيبروين غسان محمود احمد2679101522106007

االعالم/الجامعة العراقية541الخضراء- ثانوية المتميزات علميشهد وعد علي حسن2680101512100065

االعالم/الجامعة العراقية532ثانوية الجامعة للبناتعلميطيبه هاشم صالح احمد2681101512091077

االعالم/الجامعة العراقية528.5المنصور- ثانوية المتميزات علميميناروز نبيل محمد عواد2682101512078093

االعالم/الجامعة العراقية483اعدادية الخضراء للبنينادبيطه ياسين جاسم احمد2683101521013031

االعالم/الجامعة العراقية482ثانوية شمس العراق المختلطةادبيخالد حسين ثغب فرحان2684101521152006

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيايهاب محمد عبد الزهرة علي2685101521015007

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية اليمن للبنينادبيعبد هللا فارس نجم عبد هللا2686101521016049
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االعالم/الجامعة العراقية477ثانوية شمس العراق المختلطةادبيكرار حيدر علي كاظم2687101521152011

االعالم/الجامعة العراقية473اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي فاضل حمود حسون2688101521008075

االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد ادريس احمد دهام2689101521033003

االعالم/الجامعة العراقية469اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن سعدون احمد ظاهر2690101521016043

االعالم/الجامعة العراقية468ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيياسمين محمد رشدي احمد2691101522106058

االعالم/الجامعة العراقية465ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبينبا ليث حسن عبد الكريم2692101522124010

االعالم/الجامعة العراقية465ثانوية الكوثر للبناتادبيرفل محمد عبد االمير يوسف2693101522125012

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية السياب للبناتادبيضحى صادق محيسن فليح2694101522077033

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمهج عماد علي احمد2695101522106046

االعالم/الجامعة العراقية463إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعبد هللا علي عبد راشد2696101521205051

االعالم/الجامعة العراقية463اعداية المعراج للبناتادبيغفران خلف عبد هللا سليمان2697101522113047

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتادبيزهراء اياد ابراهيم حسين2698101522126002

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية الخضراء للبنينادبيحيدر ليث حكمت زكي2699101521013021

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية اليمن للبنينادبيسيف محمود سعيد عليوي2700101521016040

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية الداخلية للبنينادبيعوني سؤدد عوني فاضل2701101521033027

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد باسم محمد عمران2702101521009057

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية الفاروق للبناتادبينعم أحمد خليل علي2703101522119038

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية438ثانوية دجلة للبناتادبيسحر سعدي مهدي خلف2704101522095035

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية436اعدادية الفاروق للبناتادبيرقية ناصر جميل ابراهيم2705101522119015

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435الخارجياتادبيسرى باسم فلس راضي2706101522401018

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياسيل احمد حميد خليل2707101522221005

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية432اعدادية الكرخ للبناتادبيأيه عبد الكريم عبد محمد2708101522076009

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431اعدادية اجنادين للبناتادبيدعاء رياض نجيب عبد الغفور2709101522120031

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431اعدادية االنفال للبناتادبيغفران يحيى اسماعيل طه2710101522101055

التربية للبنات/الجامعة العراقية601الخضراء- ثانوية المتميزات علميمالذ محمد مصطفى بهجت2711101512100099

التربية للبنات/الجامعة العراقية529اعدادية البطولة للبناتعلميطيبه فائز خضير اسماعيل2712101512110084

التربية للبنات/الجامعة العراقية519اعدادية البيان للبناتعلميفاطمه ياسين خضير عباس2713101512096038

التربية للبنات/الجامعة العراقية511ثانوية اليرموك للبناتعلمينريمان احمد عبد الخالق احمد2714101512093044

التربية للبنات/الجامعة العراقية507ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميايه جمال رشيد قفطان2715101512099010

التربية للبنات/الجامعة العراقية507ثانوية المأمون للبناتعلميزهراء فرحان عبد جوير2716101512116033

التربية للبنات/الجامعة العراقية506اعدادية العامرية للبناتعلميايه حيدر احمد عبد الوهاب2717101512118016

التربية للبنات/الجامعة العراقية506ثانوية الحوراء للبناتعلميأسماء سعد عواد يوسف2718101512083001

التربية للبنات/الجامعة العراقية506اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلمينور صباح فرهود شالل2719101512109065

التربية للبنات/الجامعة العراقية503ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلمياديان قحطان عدنان كنوش2720101512094002

133 من 80صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للبنات/الجامعة العراقية542ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينور مزهر جياد فراس2721101522094025

التربية للبنات/الجامعة العراقية514اعدادية البطولة للبناتادبيرغد هيثم حمد عيال2722101522110055

التربية للبنات/الجامعة العراقية496ثانوية الفضيلة للبناتادبيسمى محمد كاظم زاير2723101522084022

التربية للبنات/الجامعة العراقية494الخارجياتادبيزينب حاكم فيصل جبر2724101522401012

التربية للبنات/الجامعة العراقية491اعدادية اجنادين للبناتادبيعائشة نور الدين مجيد جبار2725101522120073

التربية للبنات/الجامعة العراقية490اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسجى محمد عدنان محمد2726101522109059

التربية للبنات/الجامعة العراقية480اعداية المعراج للبناتادبيهديل غانم رشيد فرحان2727101522113071

التربية للبنات/الجامعة العراقية479اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيجيهان خالد اسماعيل مصطفى2728101522109030

التربية للبنات/الجامعة العراقية476ثانوية الوثبة للبناتادبينبأ عبد السالم منعم غنام2729101522105032

التربية للبنات/الجامعة العراقية475اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرانيه ناجي جدوع فرحان2730101522109040

التربية للبنات/الجامعة العراقية474النازحاتادبيمها خالد سلمان علي2731101522501041

التربية للبنات/الجامعة العراقية469اعدادية اجنادين للبناتادبياآلء أحمد عبد الكريم مهدي2732101522120009

التربية للبنات/الجامعة العراقية469اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبتول كاظم اصلبي عبيد2733101522109026

التربية للبنات/الجامعة العراقية469اعدادية فلسطين للبناتادبيهاله ابراهيم جبار مجيد2734101522114034

التربية للبنات/الجامعة العراقية467اعدادية العامرية للبناتادبينور عايد محمد عز الدين2735101522118051

التربية للبنات/الجامعة العراقية466اعدادية اجنادين للبناتادبينور قاسم محمد عباس2736101522120102

التربية للبنات/الجامعة العراقية465اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبثينه باسم محمد جاسم2737101522109027

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية الجامعة للبناتادبيصفا يوسف حمادي محمود2738101522091040

التربية للبنات/الجامعة العراقية463ثانوية دجلة للبناتادبيهاله كامل محمود محمد صالح2739101522095058

التربية للبنات/الجامعة العراقية463ثانوية ابي غريب للبناتادبيهدى حسين علي جاسم2740101522111032

التربية للبنات/الجامعة العراقية461ثانوية ابي غريب للبناتادبيسرى سعدي خضير عباس2741101522111016

التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية البطولة للبناتادبيسجى علي حسين بدوي2742101522110071

التربية للبنات/الجامعة العراقية460ثانوية ابي غريب للبناتادبيرنا حسين علي جاسم2743101522111012

التربية للبنات/الجامعة العراقية460ثانوية السياب للبناتادبيايمان عمار عويد محمد صالح2744101522077006

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيمالك عباس جدعان ذياب2745101522092024

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية الجامعة للبناتادبيعبير سلمان عليوي صالح2746101522091042

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية الحضارة للبناتادبيشيماء علي حمادي فضي2747101522108018

التربية للبنات/الجامعة العراقية458اعدادية االنفال للبناتادبيرويدا اركان حاتم طاهر2748101522101029

التربية للبنات/الجامعة العراقية456ثانوية السياب للبناتادبياميمه منذر سطام علي2749101522077005

التربية للبنات/الجامعة العراقية454ثانوية دجلة للبناتادبينور الهدى يوسف محمود كردي2750101522095054

التربية للبنات/الجامعة العراقية453اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره عثمان ابراهيم محمد2751101522109054

التربية للبنات/الجامعة العراقية451ثانوية التراث العربي للبناتادبيدعاء زاهد صبري مكي2752101522123013

التربية للبنات/الجامعة العراقية450ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمريم حسين ناصر حسين2753101522094020

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية ابي غريب للبناتادبيآمنه ضياء احمد محمد2754101522111001
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التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية الفضيلة للبناتادبيحنين نبيل صبري مصطفى2755101522084014

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية المأمون للبناتادبيشهد علي فرحان دخيل2756101522116022

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية اجنادين للبناتادبيساره خليفه احمد مضعن2757101522120057

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشيماء ابراهيم علي احمد2758101522109065

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية االنفال للبناتادبيسارة حبيب محمد حميد2759101522101038

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية البطولة للبناتادبيالره سليم عباس علي2760101522110109

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية اجنادين للبناتادبيمروه عادل وفيق اسماعيل2761101522120082

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية بغداد للبناتادبيتبارك قتيبه احمد حسين2762101522117010

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيعلياء عبد كلي عبد2763101522099030

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفيان كامل شايع سرهيد2764101522109087

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية التراث العربي للبناتادبيساره ليث يوسف حسين2765101522123035

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية الفاروق للبناتادبيسجى وسام صبحي عبود2766101522119020

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية الحضارة للبناتادبيمريم فاضل حمد محمد2767101522108028

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية الحكمة للبناتادبيمالك عماد عباس كاظم2768101522107031

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية التراث العربي للبناتادبيفاطمه ستار يوسف كاظم2769101522123064

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية دجلة للبناتادبيشهد حسن مخلف عبد هللا2770101522095038

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية العامرية للبناتادبيمها عامر خضير حمادي2771101522118047

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعداية المعراج للبناتادبيسمر محمد عثمان سالم2772101522113037

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية دجلة للبناتادبيعبير كمال حميد داود2773101522095041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية541ثانوية السياب للبناتعلميحفصه مصطفى غائب شالل2774101512077014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية512اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد فؤاد حسن عبد الرحيم2775101511026024

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية492ثانوية الفضيلة للبناتعلميسرى حاتم علي عبد2776101512084020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية489ثانوية بالل المختلطةعلميحسن أحمد علي حسن2777101511150013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية487ثانوية السياب للبناتعلميزينب حسن ذياب حسن2778101512077042

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية480ثانوية االيالف للبناتعلميوجدان ريسان عبيد زبيدي2779101512104014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية479اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميايه حسن محمد علي محسن2780101512086014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية477اعدادية الفاروق للبناتعلميزينب عبد الرحمن عبد محمد2781101512119037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474ثانوية الكوثر للبناتعلميجيهان حسين كاظم عليوي2782101512125007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية487الخارجيونادبيهشام حاتم احمد مضعن2783101521400012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456ثانوية االندلس للبنينادبيحسن مثنى عباس محسن2784101521012006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية شمس العراق المختلطةادبيسميه محمد حسن خلف2785101522152004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة كاظم هاشم طارش2786101522096055

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى ليث عبد الحميد رشيد2787101521015066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية البطولة للبناتادبيزبيده داود سلمان بريس2788101522110060
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية العامرية للبناتادبيلمى مجيد حميد احمد2789101522118060

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيسارة عبد الستار محمد حديد2790101522099024

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية اجنادين للبناتادبيمينا وسام نجم عبد هللا2791101522120097

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية االنفال للبناتادبيداليا شاكر محمود حمد2792101522101019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية االندلس للبنينادبيمصطفى حسين عبد الرزاق مهدي2793101521012026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية الحارثية للبناتادبيهاجر يحيى ابراهيم فضيل2794101522112022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية العامرية للبنينادبيياسر احمد موسى عبد هللا2795101521020098

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد بهاء عبد الحسين شعبان2796101521015002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد هللا نجم خضير عبد2797101521004012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية الكندي للبنينادبيعلي احسان محمد رضا طه2798101521019008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينور طه علي عبد هللا2799101522099038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية حطين للبناتادبيدينا سعدون شكر محمود2800101522079014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية اجنادين للبناتادبيغاده خليل غايب عبد هللا2801101522120076

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية حطين للبناتادبيوالء جبار محيسن حميد2802101522079042

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية اجنادين للبناتادبيتقى محمد جاسم محمد2803101522120019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمصطفى جواد سلمان نجيب2804101521205094

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفاطمه محمد ابراهيم محمد2805101522109084

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية اجنادين للبناتادبيهاله عبد الرزاق علي خميس2806101522120107

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية العامرية للبناتادبيزينه عدنان فياض عواد2807101522118026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر خميس حمد حماد2808101521017043

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصالحه خوام اسماعيل خضير2809101522109067

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية الرضوانية للبنينادبيعلي فالح نده شنيتر2810101521041030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي هادي حرفش حسين2811101521008081

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية االنفال للبناتادبيايات عدنان طه جواد2812101522101010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية أبي غريب المسائية للبنينادبيخبيب فواز فياض نصيف2813101521200074

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الفردوس للبناتادبيرباح جهاد عبيد عفتان2814101522090060

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الجامعة للبناتادبيرحمه محمد سعيد حامد2815101522091018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزهراء سالم علي حسين2816101522106021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية بغداد للبناتادبيشهد كفاح خلف علي2817101522117038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمياسه معن فياض محيميد2818101522129014

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية590اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميجاسم محمد جاسم محمد2819101511043014

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية573اعدادية الغزالية للبنينعلميعلي مهدي صالح راضي2820101511008082

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571ثانوية ابي غريب للبناتعلميساندي حسين جابر ابراهيم2821101512111018

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية575ثانوية الفضيلة للبناتادبينورة عبد الحكيم صباح احمد2822101522084040

133 من 83صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567ثانوية عمر المختار للبنينادبيمحمد صباح نوري حسن2823101521004029

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم محمد عيسى زيدان2824101521014010

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566ثانوية دجلة للبناتادبيشهد ياسين محمد احمد2825101522095039

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء علي حسن مسلم2826101522117024

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية الفاروق للبناتادبيزينه محمد عباس علوان2827101522119019

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمها قاسم كاظم طخيخ2828101522106045

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562ثانوية بالل المختلطةادبيمثنى حسن علي نايل2829101521150033

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية العامرية للبناتادبيايمان سبتي عبد الغني سعود2830101522118009

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557ثانوية التراث العربي للبناتادبيصبيحه محمد علي نعمه حسن2831101522123045

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556ثانوية التراث العربي للبناتادبيزينه مهدي اسماعيل خليل2832101522123031

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية القدس للبنينادبيمحمود سعد شاكر عبود2833101521014050

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية اجنادين للبناتادبيزينه بشير سلمان جواد2834101522120053

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549ثانوية الوثبة للبناتادبيفاطمه عادل طه عباس2835101522105024

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتادبيموج مثنى جاسم محمد2836101522126009

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية البطولة للبناتادبياساور محمود احمد حمد2837101522110008

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545ثانوية االيالف للبناتادبيعال نصير مطر كاظم2838101522104008

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545ثانوية التراث العربي للبناتادبيطيبه علي زيدان راضي2839101522123048

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد عبد الكاظم حسين عبد2840101521008010

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543ثانوية دجلة للبناتادبيريام عبد الكريم حسين علكم2841101522095027

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية الكندي للبنينعلميياسين عبد الجبار كامل طه2842101511019145

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمحمد علوان احمد حسن2843101521021044

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك حميد نايف ابراهيم2844101522091010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481ثانوية السالم للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم عطية2845101521030001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479ثانوية عمر المختار للبنينادبيامجد رياض مجيد حسن2846101521004004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479ثانوية الفضيلة للبناتادبياسفار علي حنون حسين2847101522084001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478اعدادية اجنادين للبناتادبيهدى طه عبد الرزاق جاسم2848101522120111

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477ثانوية الحكمة للبناتادبينور عبد الكريم رحمن عبد الهادي2849101522107036

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرقيه اكرم جمعه احمد2850101522106016

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الغزالية للبنينعلميحسن هتلر نزار خليل2851101511008024

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الغزالية للبنينعلميسجاد هاشم ظاهر مشكور2852101511008052

الصيدلة/جامعة بابل675.8الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمد فاضل عوده عمران2853101511028087

العلوم/جامعة بابل564.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياحمد عبد السالم حاتم محمد2854101511002005

العلوم/جامعة بابل559اعدادية ابي غريب للبنينعلميمصطفى محمد جبار كريم2855101511024074

العلوم/جامعة بابل554اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميحيدر صفاء خليل حسين2856101511043026
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العلوم/جامعة بابل553الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد عبد علي حبيب جبر2857101511028012

العلوم/جامعة بابل548اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد عامر عبد الستار موسى2858101511013024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل593اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعلي عباس كاظم رسن2859101511043053

القانون/جامعة بابل554اعدادية الرسالة للبناتعلمياصاله محمد كاظم جواد2860101512115015

المسيب/الهندسة/جامعة بابل608ثانوية النبوغ للبناتعلميامنه جواد قاسم فتاح2861101512098002

الطب/جامعة النهرين700اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميزينب فاضل عبد هللا عبد الرضا2862101512086076

الطب/جامعة النهرين692.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميساره صالح زبار عنيزان2863101512100046

الطب/جامعة النهرين692.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميمروه ممدوح عطا هللا فيحان2864101512100091

الطب/جامعة النهرين692.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا علي غريب عبد علي2865101511028048

الطب/جامعة النهرين690اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء مقدام فاضل عبد2866101512115100

الطب/جامعة النهرين690اعدادية الفاروق للبناتعلميتقى بشار هزيم احمد2867101512119019

الصيدلة/جامعة النهرين699.5المنصور- ثانوية المتميزات علميفاطمه مظهر عبد الحسين عبد علي2868101512078074

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية االنفال للبناتعلميأيات محمود جاسم محمد2869101512101002

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية الفردوس للبناتعلميفاطمه عالء عبد الحميد موسى2870101512090064

الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية الفاروق للبناتعلميمي رعد مجيد حميد2871101512119073

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية الحكمة للبناتعلميياسمين حيدر هاشم هادي2872101512107034

الهندسة/جامعة النهرين669ثانوية السياب للبناتعلميسرى رياض يوسف حمادي2873101512077050

الهندسة/جامعة النهرين668.9اعدادية المنصور للبنينعلمياوس حيدر محمد ابراهيم شاكر2874101511026056

الهندسة/جامعة النهرين668ثانوية اليرموك للبناتعلميغسق طارق هادي صالح2875101512093029

الهندسة/جامعة النهرين666اعدادية الخضراء للبنينعلميعمر رياض رشيد حميد2876101511013181

الهندسة/جامعة النهرين666ثانوية السياب للبناتعلميفرقان ضياء حسين جاسم2877101512077076

الهندسة/جامعة النهرين665.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياحمد حميد مجيد جاسم2878101511002004

الهندسة/جامعة النهرين665اعدادية فلسطين للبناتعلميمالك عباس مرتضى اسماعيل2879101512114040

الهندسة/جامعة النهرين664.7اعدادية المنصور للبنينعلميغيث رياض طعمه حواس2880101511026224

الهندسة/جامعة النهرين664اعدادية المنصور للبنينعلمينور الحسن عبد السالم حسين موسى2881101511026310

الهندسة/جامعة النهرين664اعدادية المصطفى للبنينعلميوليد خالد فرحان حمد2882101511017136

الهندسة/جامعة النهرين663ثانوية حطين للبناتعلميلينه محمد عبد هللا احمد2883101512079036

الهندسة/جامعة النهرين663اعدادية العامرية للبناتعلميحنين سمير كامل عباس2884101512118022

الهندسة/جامعة النهرين662.8اعدادية المنصور للبنينعلميزيد سعد محمد كاظم محمد علي2885101511026112

الهندسة/جامعة النهرين662الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا سعد عبد الواحد عبد الوهاب2886101511028045

الهندسة/جامعة النهرين661ثانوية الفردوس للبناتعلميزينب حمزه محمد نجم2887101512090041

الهندسة/جامعة النهرين660اعدادية الفاروق للبناتعلمينورا فراس شعبان جاسم2888101512119086

الهندسة/جامعة النهرين660اعدادية االنفال للبناتعلميايالف احمد عبد حمد2889101512101014

الهندسة/جامعة النهرين659.8المنصور- ثانوية المتميزات علميمنيه كريم ابراهيم حسين2890101512078086
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الهندسة/جامعة النهرين659.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا عماد مال هللا علي2891101511028049

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية بغداد للبناتعلميبسمه نبيل صالح مهدي2892101512117019

الهندسة/جامعة النهرين659ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميسارة عبد االمير عبد الواحد لطيف2893101512092015

الهندسة/جامعة النهرين659ثانوية الحكمة للبناتعلميزهراء جاسب كاطع زويد2894101512107014

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد باسل صبحي محمد صالح2895101511019105

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية فلسطين للبناتعلميهاجر رعد زيدان خلف2896101512114049

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية المصطفى للبنينعلميياسر خميس حسين حمد2897101511017137

الهندسة/جامعة النهرين657.5اعدادية الرسالة للبناتعلمياسراء سعد عبد الجبار محمد2898101512115010

الهندسة/جامعة النهرين657ثانوية حطين للبناتعلميهاله هيثم عبد الكريم علي2899101512079053

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية العامرية للبناتعلميوجد صبر احمد دهش2900101512118159

الهندسة/جامعة النهرين656.6ثانوية الخضراء للبناتعلميرقيه قيس صباح ناصر2901101512089006

الهندسة/جامعة النهرين656.4المنصور- ثانوية المتميزات علميغيد ياسر كمال رشيد2902101512078072

الهندسة/جامعة النهرين656اعدادية صاحب البراق للبنينعلميحيدر صيوان عبيد جالب2903101511035013

الهندسة/جامعة النهرين656ثانوية دجلة للبناتعلميشهد عبد الرحمن عبد الرزاق عبد اللطيف2904101512095042

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية المنصور للبنينعلميقاسم محمد عادل عباس2905101511026230

الهندسة/جامعة النهرين655ثانوية النبوغ للبناتعلميزهراء وليد حسن ناصر2906101512098013

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية الفاروق للبناتعلميدانيه سرمد عدنان عبد الرزاق2907101512119026

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية القدس للبنينعلميصهيب فريد فارس عبد القادر2908101511014055

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين585ثانوية الجامعة للبناتعلميمالك جمال هادي محمد صادق2909101512091096

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين571اعدادية الرسالة للبناتعلميرانيا رياض فياض محمد2910101512115068

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين567اعدادية الداودي للبنينعلميعبد العزيز مروان يوسف طاهر2911101511029039

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين567اعدادية القدس للبنينعلميعبد هللا عمر فائق صالح2912101511014081

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين563.4اعدادية الرسالة للبناتعلميزبيده سعيد احمد سعيد2913101512115090

العلوم/جامعة النهرين636ثانوية ام سلمة للبناتعلمينورهان احمد محمد احمد2914101512097044

العلوم/جامعة النهرين621.8ثانوية النضال للبناتعلميغسق رعد عبد الباقي مهدي2915101512102029

العلوم/جامعة النهرين607اعدادية بغداد للبناتعلميوجن فراس طارق رشيد2916101512117132

العلوم/جامعة النهرين588اعدادية بغداد للبناتعلميرسل هشام عبد الستار احمد2917101512117036

العلوم/جامعة النهرين586ثانوية الفضيلة للبناتعلميمهى يونس ثابت نعمان2918101512084028

العلوم/جامعة النهرين582اعدادية ابي غريب للبنينعلميطه عبد طه عساف2919101511024036

العلوم/جامعة النهرين580اعدادية الكندي للبنينعلميسجاد مهند اسماعيل علي2920101511019058

العلوم/جامعة النهرين580اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا عالء الدين محسن محمد علي2921101511026163

العلوم/جامعة النهرين579اعدادية المنصور للبنينعلميحسين ماجد سلطان عمران2922101511026085

العلوم/جامعة النهرين576ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميحسن حيدر مهدي رشيد2923101511025014

العلوم/جامعة النهرين575ثانوية الجامعة للبناتعلميسجى سيف عبد العظيم ناصر2924101512091062
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العلوم/جامعة النهرين575ثانوية الفردوس للبناتعلميداليا باسم عبد الستار سبع2925101512090028

العلوم/جامعة النهرين575اعدادية المأمون للبنينعلميسلطان بشار سالم خليفة2926101511006022

العلوم/جامعة النهرين574اعدادية القدس للبنينعلميأحمد شاكر كاظم حمادي2927101511014009

العلوم/جامعة النهرين573.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمحمود اياد اسماعيل مختار2928101511028091

العلوم/جامعة النهرين573اعدادية االنفال للبناتعلمياسراء عادل ياسين حسين2929101512101005

الحقوق/جامعة النهرين594اعدادية اجنادين للبناتادبيريم خالد محمد جاسم2930101522120045

الحقوق/جامعة النهرين590اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل انور محمود منصور2931101522109041

الحقوق/جامعة النهرين588اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي محمد جاسم حزام2932101521008077

الحقوق/جامعة النهرين588ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيضحى خالد اكريم نجم2933101522099027

الحقوق/جامعة النهرين582اعدادية البيان للبناتادبيهويده محمد سكر لفته2934101522096072

الحقوق/جامعة النهرين579ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيزينب عبد الرحمن حمودي جواد2935101522220013

العلوم السياسية/جامعة النهرين555اعدادية االنفال للبناتعلميرواء عدنان صالح حمادي2936101512101038

العلوم السياسية/جامعة النهرين554اعدادية الرسالة للبناتعلميآيه محمد عبد القادر عبد الرزاق2937101512115002

العلوم السياسية/جامعة النهرين553اعدادية االنفال للبناتعلميريم ناصر ظاهر علوان2938101512101043

العلوم السياسية/جامعة النهرين528ثانوية السياب للبناتادبيدينا ثائر عارف صادق2939101522077018

العلوم السياسية/جامعة النهرين522ثانوية التراث العربي للبناتادبيسارة محمود حسني علوان2940101522123034

العلوم السياسية/جامعة النهرين502ثانوية النبوغ للبناتادبيغفران عدنان قحطان محمود2941101522098024

العلوم السياسية/جامعة النهرين493اعدادية فلسطين للبناتادبيسرى حامد حسين سيد2942101522114019

العلوم السياسية/جامعة النهرين492اعدادية اجنادين للبناتادبيجمانه خلدون سعدون عثمان2943101522120022

العلوم السياسية/جامعة النهرين490اعدادية بغداد للبناتادبيدانيا عالء عبد الحسين رشم2944101522117014

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين573ثانوية الجامعة للبناتعلميعائشه احمد مؤيد حسن2945101512091079

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين573اعدادية العامرية للبنينعلميمحمود اوس رمضان مجول2946101511020169

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570.2اعدادية الرسالة للبناتعلميزينب خالد مؤيد عبد هللا2947101512115103

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570ثانوية االيالف للبناتعلميسكينه محمد مهدي جامل2948101512104007

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين565ثانوية الجامعة للبناتعلميساره جمال عبد المنعم خليل2949101512091057

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين565اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد وليد محمد لطيف2950101511019119

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين565اعدادية الخضراء للبنينعلميازهر رياض ابراهيم فاضل2951101511013036

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا جمال صبحي محمد2952101511026155

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564اعدادية اليمن للبنينعلميعلي فائز فؤاد عبد الوهاب2953101511016083

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد العزيز جالل عزيز سلمان2954101511013110

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563اعدادية القدس للبنينعلميعلي رياض محي الدين محمود2955101511014091

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين561.3المنصور- ثانوية المتميزات علميايه نهاد خليل ناجي2956101512078008

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين561.1الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعمار محمد خضير عباس2957101511028067

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559ثانوية الجامعة للبناتعلميصفا عالء حسين جبار2958101512091071
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اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558اعدادية الفاروق للبناتعلمياية اياد كامل ابراهيم2959101512119011

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557اعدادية العامرية للبنينعلميعبد الرحمن ابراهيم علي عودة2960101511020079

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557اعدادية العامرية للبنينعلميزيد عالء عباس جبار2961101511020063

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556ثانوية الحكمة للبناتعلميسجال جليل نعمه مريوش2962101512107019

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555اعدادية الخضراء للبنينعلميعدنان احمد عدنان خليل2963101511013149

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين611ثانوية حطين للبناتادبيمريم عادل احمد صفوك2964101522079031

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبياية خالد اكريم نجم2965101522099008

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين568اعدادية بغداد للبناتادبيسال عبد السالم عارف فاضل2966101522117031

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين551اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر علي حماد شويش2967101521027034

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين662.1اعدادية الرسالة للبناتعلميدينا انس حسين علي2968101512115066

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين656ثانوية الفردوس للبناتعلميامنه ستار احمد محل2969101512090007

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين648.6الخضراء- ثانوية المتميزات علميريما عصام مكي ناصر2970101512100032

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين644.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميتبارك محمد قاسم عبد الرزاق2971101512100017

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين644ثانوية الحوراء للبناتعلميرؤى معن عطا هللا فهد2972101512083008

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين636اعدادية الرسالة للبناتعلميساره ضرغام عبد الحميد خضر2973101512115119

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين634.4ثانوية النضال للبناتعلميرقيه عماد عبد الوهاب عبد هللا2974101512102014

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين633ثانوية حطين للبناتعلميآيات باسل صبحي محمد صالح2975101512079003

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين626اعدادية الفاروق للبناتعلميابتهال ثائر احمد جبر2976101512119005

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين622.6اعدادية الرسالة للبناتعلميدينا عدنان احمد سليمان2977101512115067

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين621.4اعدادية المنصور للبنينعلميعمر محمد كمال رشيد2978101511026220

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين621اعدادية الرسالة للبناتعلمينعم اياد علي احمد2979101512115219

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين621اعدادية العامرية للبنينعلميابو بكر فرحان عبد الحميد حميد2980101511020006

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين619اعدادية بغداد للبناتعلميصفا قاسم ابراهيم نجم2981101512117078

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين618الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمحي الدين زاهر محي محمود2982101511002082

هندسة المعلومات/جامعة النهرين665اعدادية المصطفى للبنينعلميخالد وليد جاسم محمد2983101511017042

هندسة المعلومات/جامعة النهرين659اعدادية االنفال للبناتعلميهنادي صفاء الدين حسين داود2984101512101118

هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.2اعدادية المنصور للبنينعلميعلي رافد احمد محمد جواد2985101511026187

هندسة المعلومات/جامعة النهرين651الخضراء- ثانوية المتميزات علميسما سامي سهام جميل2986101512100055

هندسة المعلومات/جامعة النهرين650اعدادية بغداد للبناتعلميرند فائز عبد الحميد رشيد2987101512117041

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميفاطمه جاسم محمد اسماعيل2988101512100079

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية االنفال للبناتعلمينور محمد حبيب درويش2989101512101106

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميجعفر ضياء حسن علي2990101511025013

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية اجنادين للبناتعلميزينب عبد الرزاق عبد الجبار طعمه2991101512120067

هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.6الخضراء- ثانوية المتميزات علمينور علي عباس علي2992101512100109
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هندسة المعلومات/جامعة النهرين648اعدادية اجنادين للبناتعلميصفا يحيى جميل عبد الرزاق2993101512120094

هندسة المعلومات/جامعة النهرين648اعدادية البطولة للبناتعلمينبأ شاكر صايل عبد2994101512110102

هندسة المعلومات/جامعة النهرين647ثانوية المأمون للبناتعلميخشوع مهند عطا هللا فهد2995101512116017

هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.8اعدادية المنصور للبنينعلميعلي حيدر جواد حسن2996101511026186

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643ثانوية المأمون للبناتعلميآيه رائد خير الدين عبد الحميد2997101512116007

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643اعدادية اجنادين للبناتعلميعلياء مازن صباح عبد الكريم2998101512120105

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642ثانوية حطين للبناتعلميهاجر طالل علي احمد2999101512079051

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641اعدادية اجنادين للبناتعلميرحمه سعدي مصطاف حسين3000101512120048

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641ثانوية الجامعة للبناتعلميمروة فائز ساجد مصطفى3001101512091086

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641المنصور- ثانوية المتميزات علميشفاء ليث عبد الرضا سلمان3002101512078064

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641ثانوية المأمون للبناتعلميمريم علي هاشم شكري3003101512116056

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640اعدادية االمين للبنينعلميياسر منير راضي مطرود3004101511018106

الهندسة/جامعة ديالى625الحارثية-ثانوية المتميزينعلميفيصل محمد عبد الجبار عبود3005101511028073

الهندسة/جامعة ديالى610.7الخضراء- ثانوية المتميزات علميهاله سعد محسن اسماعيل3006101512100115

الهندسة/جامعة ديالى607اعدادية القدس للبنينعلميأبراهيم ماجد حميد حسين3007101511014005

العلوم االسالمية/جامعة ديالى501.2ثانوية النضال للبناتعلميفاطمه عادل علي مهدي3008101512102031

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الرسالة للبناتعلميأديان عقيل غازي ثجيل3009101512115008

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية بغداد للبناتعلميزينب علي حسين ياسين3010101512117054

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية البيان للبناتعلميزينب جبار ياسين مطر3011101512096020

الهندسة/جامعة كربالء664ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميهبة هللا حسين زامل عضيب3012101512092029

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية القدس للبنينعلميعبد هللا صادق محمد نجم3013101511014078

العلوم/جامعة كربالء562ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميزهراء حسين مهدي عبد الخالق3014101512106012

القانون/جامعة كربالء527ثانوية الفضيلة للبناتادبيفرح حسين محمد رضا3015101522084030

الهندسة/جامعة ذي قار666اعدادية الرحمن للبناتعلميريام احمد محمود خضير3016101512103015

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار464ثانوية حطين للبناتادبيزهراء حامد عبد هللا مكطوف3017101522079023

طب االسنان/جامعة كركوك678اعدادية الكرخ للبناتعلميهدير اياد داود سلمان3018101512076056

طب االسنان/جامعة كركوك675.7الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد هللا محمد عبد هللا محمد3019101511028051

طب االسنان/جامعة كركوك675ثانوية الفردوس للبناتعلميشيماء جاسم محسن مجباس3020101512090055

التمريض/جامعة كركوك596اعداية المعراج للبناتعلميسجى اياد شاهين عبد هللا3021101512113035

العلوم/جامعة واسط575اعدادية االسراء للبنينعلميعبد الرحمن أحمد طارق جهاد3022101511011019

العلوم/جامعة واسط548اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهبه ناصر علي سلمان3023101512086153

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية االنفال للبناتعلميمروه فائز عبد هللا حسن3024101512101085

الهندسة/جامعة سامراء640اعدادية اجنادين للبناتعلميعائشه سعد عبيد خضير3025101512120098

الهندسة/جامعة سامراء634الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمعتز محمد رشيد لطيف3026101511002091
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الهندسة/جامعة سامراء628اعدادية الفاروق للبناتعلميعال جبار زيدان كريم3027101512119060

الهندسة/جامعة سامراء627.6المنصور- ثانوية المتميزات علميعال عالء سلمان عبود3028101512078071

الهندسة/جامعة سامراء624النازحاتعلميمروه رمضان خلف روضان3029101512501052

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء614ثانوية الرضوانية للبنينعلميياسر علي محمود ضاحي3030101511041033

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا باسم محمد محمود3031101511013117

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582ثانوية الفضيلة للبناتعلميحنين حمزة علي محمود3032101512084010

العلوم االسالمية/جامعة سامراء439ثانوية المأمون للبناتادبيسجى لطفي حمادي خلف3033101522116018

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء608الحارثية-ثانوية المتميزينعلميكرم هاني جورج رزق هللا3034101511028074

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء601الحارثية-ثانوية المتميزينعلميابراهيم محمد حسين عليوي3035101511028007

الطب/جامعة نينوى672اعدادية العامرية للبناتعلميفاطمه قتيبه ثامر خليفه3036101512118104

الطب/جامعة نينوى671.1النازحينعلميحسين اقدام حميد خضر3037101511500011

الطب/جامعة نينوى669.8المنصور- ثانوية المتميزات علميزينب خالد هاشم محمد3038101512078045

الطب/جامعة نينوى669اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم عبد الوهاب ناجي عكاب3039101512120129

الطب/جامعة نينوى668اعدادية فلسطين للبناتعلميتبارك صالح فاضل نجم3040101512114010

الطب/جامعة نينوى668اعدادية بدر الكبرى للبنينعلمياحمد رفعت عبد الكريم حازم3041101511021008

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى613.2الخضراء- ثانوية المتميزات علميصفا علي عبد محمد3042101512100068

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600اعدادية القدس للبنينعلميالعباس علي حسين جابر3043101511014029

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى583اعدادية االسراء للبنينعلميسيف صاحب فهد عبد3044101511011014

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576اعدادية المصطفى للبنينعلميحمزة وفي ناصر الدين طه3045101511017038

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى563الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمصطفى رعد سعد كاظم3046101511002084

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى560اعدادية اجنادين للبناتعلميزينب نجيب محمد علي3047101512120069

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميمصطفى عصام سلمان حبيب3048101511048014

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530اعدادية القدس للبنينعلميأسماعيل عدنان نصيف جاسم3049101511014017

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد محمود حسين عبد الرحمن3050101511027065

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527اعدادية البيان للبناتعلمينور الهدى عماد غليم عبد الرضا3051101512096046

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى525اعدادية الرسالة للبناتعلميايثار خليل داود كاظم3052101512115027

الطب/جامعة الفلوجة682.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميسجى عالء عبد العباس حسن3053101512100052

الطب/جامعة الفلوجة680.9الخضراء- ثانوية المتميزات علميجمانه اياد احمد علي3054101512100019

الطب/جامعة الفلوجة679اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميساره عالء كامل تركي3055101512109037

الطب/جامعة الفلوجة676ثانوية الجامعة للبناتعلميرؤى وليد خالد احمد3056101512091034

الطب/جامعة الفلوجة675.6ثانوية الخضراء للبناتعلميايالف ظاهر حسين احمد3057101512089003

الطب/جامعة الفلوجة675.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميهاجر وليد حمد عباس3058101512100113

الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية المتنبي للبنينعلميعلي رياض يونس ابراهيم3059101511027041

الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية اجنادين للبناتعلميعال باسم نعمه محمد3060101512120102
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الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية االسراء للبنينعلميعمر سعدون مشعان حماد3061101511011049

القانون/جامعة الفلوجة529اعداية المعراج للبناتعلميدعاء خميس سليمان حمادي3062101512113017

القانون/جامعة الفلوجة522اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعلميزياد طارق محمد مهدي3063101511160006

القانون/جامعة الفلوجة514اعدادية االسراء للبنينادبيعقيل احمد عاشور عبد هللا3064101521011031

القانون/جامعة الفلوجة511اعدادية اجنادين للبناتادبيداليا نافع سليم طعمه3065101522120029

القانون/جامعة الفلوجة507اعدادية االسراء للبنينادبيضياء كريم نوال ساجت3066101521011020

القانون/جامعة الفلوجة502ثانوية الشباب للبنينادبيامجد حميد احمد مفيض3067101521023004

القانون/جامعة الفلوجة500اعدادية االسراء للبنينادبياحمد صباح عاشور عبد هللا3068101521011003

القانون/جامعة الفلوجة487ثانوية الحكمة للبناتادبييقين حسين علي فرج3069101522107042

القانون/جامعة الفلوجة478ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيغفران سعد لطيف احمد3070101522106038

القانون/جامعة الفلوجة476اعدادية الخضراء للبنينادبيغيث رافع صالح عبد الغفور3071101521013061

القانون/جامعة الفلوجة475ثانوية الشباب للبنينادبيمحمد صالح خلف بردي3072101521023021

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة431اعدادية البطولة للبناتعلمينسرين صالح الدين احمد رمضان3073101512110105

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة428ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميمحمد هاني منيب محمد امين3074101511025037

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة427النازحاتعلمياساور كمال خليف رجب3075101512501001

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة425اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الكريم حامد احمد حسين3076101521013036

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت604.2الحارثية-ثانوية المتميزينعلميسرمد مظفر عبد الدائم نائل3077101511028038

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت597اعدادية الرسالة للبناتعلميعذبه سبهان خلف حمد3078101512115153

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت574الخضراء- ثانوية المتميزات علميرند مالك علي حمد3079101512100028

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميمحمد عبد الجبار محمد ظاهر3080101511051038

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569ثانوية النبوغ للبناتعلميشهد كمال عبد هللا نايف3081101512098024

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميمؤيد حمادي وجه مطني3082101511021037

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت568اعدادية المصطفى للبنينعلميعمر وليد جاسم محمد3083101511017096

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت564اعدادية االنفال للبناتعلميمنة هللا باسم محمد حسين3084101512101091

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت562اعدادية العامرية للبنينعلميرامي سعد غني حمود3085101511020059

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666النازحاتعلميصفا انور فيصل صالح3086101512501038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية502ثانوية الجامعة للبناتعلميريام ابراهيم محمد جابر3087101512091045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606ثانوية بالل المختلطةعلميضياء حسن كاظم جاسم3088101511150020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعداية المعراج للبناتعلميوفاء حسين محمد احمد3089101512113074

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568اعدادية االسراء للبنينعلميابي ذر ثامر سفر رشيد3090101511011004

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية الفاروق للبناتعلميسارة تميم ابراهيم احمد3091101512119044

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية بالل المختلطةعلميحارث حسان علي محمود3092101511150010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية المنصور للبنينعلميحذيفه عمار محمود عبد3093101511026069

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية المأمون للبنينعلميعمر محمود عمار عبد الحميد3094101511006040
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية المأمون للبنينعلميمشعل اسماعيل شهاب محمد3095101511006058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الرافدين للبنينعلمياسامة ثائر حسن عبد3096101511009010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميمحمد حامد عبد هللا جياد3097101511010015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الرسالة للبناتعلميتماره فارس حسن معيطي3098101512115050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الداودي للبنينعلميوسام ليث شاكر سلمان3099101511029078

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميحسين عالء مظفر أسعد3100101511037011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية الحكمة للبناتعلميتبارك حيدر محيبس كاظم3101101512107005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية عمر المختار للبنينعلميعبد هللا احمد صبيح توفيق3102101511004021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية المصطفى للبنينعلميبكر قاسم محمد قاسم3103101511017032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعلميمحمود خشان خليل ابراهيم3104101511205066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية المنصور المسائية للبناتعلميرؤى محمد خالد شاكر3105101512223005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية االمين للبنينعلميفرات ثامر جرجيس بطرس3106101511018075

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية عمر المختار للبنينعلمييحيى داود سلمان كاطع3107101511004048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الغزالية للبنينعلميعبد الرسول علي عبد الرسول محمد3108101511008063

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الرافدين للبنينعلميوسام علي محمد عبيد3109101511009071

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية بغداد للبناتعلمينور محمد مهدي عبد القادر3110101512117124

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الكرخ للبناتعلميايه وفاق جاسم محمد3111101512076011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية السالم للبنينعلميمرتجى حنين محمود احمد3112101511030023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الكندي للبنينعلمينور الدين ثامر محمود سعيد3113101511019139

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميميس عبد هللا محمد محمود3114101512086134

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميبشرى يوسف محمود شطب3115101512086025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الغزالية للبنينعلمياحمد نادر ناظم مظفر3116101511008012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية الفردوس للبناتعلميرقية علي حسين زيدان3117101512090035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد خلف طه محمد3118101511013216

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية القدس للبنينعلميالحكم احمد مرشد عبد العزيز3119101511014165

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.8اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر لؤي قاسم محمد حسن3120101511026094

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميمحمد باسم محمد عبد الرزاق3121101511037024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية اليمن للبنينعلميعلي بهاء شاكر عبد3122101511016072

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية القدس للبنينعلميأبراهيم حسين عبد الهادي حسين3123101511014003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية العامرية للبنينعلميبهاء الدين جالل علوان شيال3124101511020040

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424النازحينعلمياواب حميد عبد فرحان3125101511500009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى طه حسين علي3126101511014145

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد سامي حسن علي3127101511013298

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الخضراء للبنينعلميابو بكر عبد هللا بجاي علوان3128101511013011
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية اليمن للبنينعلميفاروق سليمان ابراهيم حمادي3129101511016090

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية الداخلية للبنينعلمييوسف اسماعيل علوان سلمان3130101511033074

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا شهاب احمد عباس3131101511013122

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية المصطفى للبنينعلميهاشم طالل هاشم بازل3132101511017133

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية الحضارة للبناتعلمينبأ ضاري عناد مناور3133101512108036

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميساره ابراهيم محمد حسين3134101512109035

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميعبد هللا حيدر عدنان باقر3135101511025026

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية المصطفى للبنينعلميحيدر نجم عبد علوان3136101511017041

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الخضراء للبنينعلميالمصطفى بشار موفق شاكر3137101511013045

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميرسول حميد رسول حسين3138101511043027

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية االمين للبنينعلميبالل اياد شاكر محمد3139101511018025

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الزهاوي المسائية للبنينعلميمحمد شكر هللا رديف خلف3140101511203023

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميحسن ماجد مجيد حميد3141101511015019

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الرسالة للبناتعلميمينا علي جواد علي3142101512115209

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الغزالية للبنينعلميمهدي نعيمه حسين زوير3143101511008115

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية عمر المختار للبنينعلميحمزه موفق خليل ابراهيم3144101511004012

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية الرسول االعظم للبنينعلميمازن حامد كاظم خضير3145101511050012

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية الكرخ للبناتعلميلبنى ستار جبار حسن3146101512076047

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية دجلة للبناتعلمينور جاسم محمد عبد الغفور3147101512095072

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميسامر رعد لطيف شلش3148101511015031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية الشباب للبنينعلميشامل محمد شوكت حميد الدين3149101511023010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميحسين رابح نوري حسن3150101511025016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميصفا غانم هاشم عبد الجبار3151101512086104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد عريبي كريم جياد3152101511022024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى شمس حمد حمود3153101511014143

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473ثانوية الفردوس للبناتعلميسجى جبار خلف فريح3154101512090047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467ثانوية ابي غريب للبناتعلميساره باسم كريم ناصر3155101512111017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية بالل المختلطةعلميسفيان شاكر محمود عيفان3156101511150017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الغزالية للبنينعلميحسين عالء راضي شمخي3157101511008030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية االسراء للبنينعلميسالم صالح هندي نصيف3158101511011013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية المثنى للبنينعلميعلي ماجد عبد عيجل3159101511022040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الغزالية للبنينعلميمصطفى عبد الزهرة مطر متعب3160101511008108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد باسم محمد فهد3161101511022002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية الكرخ للبناتعلميسماره صباح حسن صالح3162101512076035
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية القدس للبنينعلميمحمد ليث حباس صبري3163101511014128

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية التراث العربي للبناتعلميشهد جميل احمد حمزه3164101512123047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد عبد الجبار عليوي كاظم3165101511009006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعلميجاسم محمد عبد الرضا عطية3166101511160003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية الفردوس للبناتعلميساره زاهر عبد الجبار عبد هللا3167101512090043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية الرسول االعظم للبنينعلميحسن صالح اسود محمد3168101511050003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية بغداد للبناتعلميمريم عبد الكريم صبيح فتحي3169101512117101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية الشباب للبنينعلمياحمد خالد جاسم محمد3170101511023001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية االيالف للبناتعلميمينا بليغ حمدي حكمت3171101512104011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعلميطه ماجد علي نوري3172101511205030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية المأمون للبنينعلميليث حميد شاكر محمود3173101511006044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية المثنى للبنينعلميعمر مهدي فرحان شميران3174101511022046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية الحارثية للبناتعلميمريم مصطفى بدري حافظ3175101512112025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الرسالة للبناتعلميسجى عالء حسين علي3176101512115123

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية العامرية للبناتعلميحنين رعد زهير عمر3177101512118021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية التراث العربي للبناتعلميشهد جاسم محمد حسين3178101512123046

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية المثنى للبنينعلميمرتضى جميل كريم جياد3179101511022056

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية493اعدادية العامرية للبنينعلميعز الدين عبد السالم نوفل مصطفى3180101511020108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية المنصور للبنينعلميباسم امير سعيد شاكر3181101511026059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميمحمد خليل حسن زناد3182101511043078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية المنصور للبنينعلميحسن حيدر صاحب حسن3183101511026074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية الغزالية للبنينعلميبالل واثق كريم ساجت3184101511008015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميمحمد غانم هادي كاظم3185101511025035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية الحكمة للبناتعلميدعاء نعمه كاظم حسين3186101512107010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية ابي غريب للبناتعلميرقيه أحمد حمد خلف3187101512111014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية االندلس للبنينعلميعبد الرحمن صالح مهدي ويس3188101511012008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية المنصور للبنينعلميحسين سالم داود سلمان3189101511026080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية المعالي االهلية للبنينعلميعبد المهيمن غازي غفوري عباس3190101511046008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية التراث العربي للبناتعلمينبأ صباح شوقي حسين3191101512123064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمعاذ يوسف خليل هراط3192101521035058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيعلي طالب شهاب احمد3193101521047007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية العامرية للبنينادبيمحمد اياد صالح حسن3194101521020080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية الداخلية للبنينادبيبسام محمد علوان احمد3195101521033006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية البطولة للبناتادبيصبا محمود شاكر محمود3196101522110092
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن عادل كامل كشكول3197101521027011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية الغزالية للبنينادبيليث حسين علي لفته3198101521008090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية المنصور المسائية للبناتادبينور عامر عيدان عبود3199101522223020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية االنفال للبناتادبيتبارك جاسم داود محسن3200101522101015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365اعدادية الداودي للبنينادبيياسين رفعت محمد طه3201101521029041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361ثانوية التراث العربي للبناتادبينورس عباس علي خابر3202101522123086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمينور اثيل حميد رشيد3203101512086143

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميديانا عماد بهنان بشير3204101512106007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الكندي للبنينادبيغسان فارس نذير مرعي3205101521019010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الحارثية للبناتادبيمروه هيثم محمد مناحي3206101522112017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية543اعدادية االمين للبنينعلميمصطفى ظافر هادي حسن3207101511018095

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الداخلية للبنينعلميعمر خالد عبد اللطيف جاسم3208101511033048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميشهالء نعيم زوير محيسن3209101512106021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية العامرية للبناتعلميفاطمه سلطان عزيز عدوان3210101512118100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الكرخ للبناتعلميهاله صاحب عبد الواحد صالح3211101512076055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية االمين للبنينعلميفهد ثامر جرجيس بطرس3212101511018076

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الغزالية للبنينعلمييحيى رياض عبد الرزاق غفوري3213101511008119

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية اجنادين للبناتعلميماريه علي سلمان حسين3214101512120118

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية اليمن للبنينعلميمحمد ارحيم محمد أحمد3215101511016096

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية فلسطين للبناتعلميغدير علي عدنان فاضل3216101512114033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية المنصور للبنينعلميمحمد عباس كاظم خشيت3217101511026251

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية العامرية للبنينعلميسيف معاذ عبد االله عبد الرزاق3218101511020070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية دجلة للبناتعلميرسل صالح حسن سهيل3219101512095021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية البطولة للبناتعلميصفا فؤاد نعمان صالح3220101512110079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الخضراء للبنينعلميمهند طالب عبد الحسين علي3221101511013275

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية العامرية للبنينعلميرؤوف خالد عبد الخالق نجيب3222101511020058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية اليمن للبنينادبيابو بكر زياد قحطان عبد اللطيف3223101521016002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي جبار حميد مبارك3224101521024031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية االسراء للبنينعلميبهاء محمد يوسف عباس3225101511011008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الغزالية للبنينعلميابراهيم قاسم طالب عبد الهادي3226101511008005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الخضراء للبنينعلميعمر احسان علي حمود3227101511013174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الرافدين للبنينعلميعمر سعد عبد الحسين جاسم3228101511009044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية بالل المختلطةعلمياحمد جمال حسين عياش3229101511150007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية البطولة للبناتعلميزينب علي جبار عبد3230101512110061
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية اليرموك للبناتعلمينبأ محمد وليد مجيد3231101512093043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية العامرية للبناتعلميرند عصام عبد الفتاح احمد3232101512118052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية حطين للبناتعلميمروه محمد جاسم حمد3233101512079037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية دجلة للبناتعلمينور زيد ابراهيم محمد3234101512095074

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية بغداد للبناتعلميدعاء عدنان فاضل حمد3235101512117031

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميعبد هللا علي عبد العزيز حسن3236101511015046

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية بغداد للبناتعلميمروه عماد طارق اسماعيل3237101512117096

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الفردوس للبناتعلميحنان خالد جبار علوان3238101512090025

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421.6اعدادية الرسالة للبناتعلميسنا طارق محمد ابراهيم3239101512115132

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الكرخ للبنينعلميهشام سعدي عبد اللطيف باقر3240101511003106

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية المصطفى للبنينعلميعبد الرحمن ثائر مهدي خليل3241101511017062

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميعالية والء علي حميد3242101512099037

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية صقر قريش المختلطةعلميعالء حسن عباس احمد3243101511155017

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الكرخ للبنينعلميعبد هللا ثامر كريم علوان3244101511003051

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية المنصور للبنينعلميمحمود سالم محمود عناد3245101511026262

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الجامعة للبناتعلميرغد علي عباس حسن3246101512091037

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية النبوغ للبناتعلميتبارك ابراهيم فائق رؤوف3247101512098006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتعلمينورا ضياء حسين قاسم3248101512126009

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية المصطفى للبنينعلميطارق زيدان خلف غاطي3249101511017051

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الوثبة للبناتعلميزينب خليل اسماعيل صالح3250101512105012

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد صالح الدين قادر رستم3251101511027059

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الكرخ للبنينعلمياحمد عبد الكريم عبد الحسين جبر3252101511003007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية المأمون للبنينعلميعلي ثائر ابراهيم مطلوب3253101511006033

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعداية المعراج للبناتعلميسجى كريم علي حميدي3254101512113037

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميزيد رائد محسن جودي3255101511025020

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميدعاء منير وهاب محمد3256101512109026

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية الكرخ للبنينعلميعلي عبد الرزاق حسين ظاهر3257101511003064

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد سعيد عبد المجيد سعيد3258101511013219

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية اليمن للبنينعلمياحمد باسم سلمان ابريسم3259101511016011

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميزيد شاكر محمود شكر3260101511037014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.6اعدادية المنصور للبنينعلميامير سعد عبد سعيدان3261101511026050

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579ثانوية الكرخ للبنينعلميعلي خضير حسين سلمان3262101511003062

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية المنصور للبنينعلميامير علي طالب مهدي3263101511026053

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية508ثانوية الفضيلة للبناتعلميرحمة احمد علي احمد3264101512084012
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد عالء عبد المجيد محمد رؤوف3265101511019148

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية المنصور للبنينعلميمصطفى محمد اسعد محمد3266101511026287

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية حطين للبناتعلمينادين جالل حسين محمد3267101512079045

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الرافدين للبنينعلميمحمد داود احمد كاظم3268101511009052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الرسول االعظم للبنينعلميليث عادي حسين عوده3269101511050011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميمرتضى كاظم جمعة حردان3270101511015069

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الرسول االعظم للبنينعلميكرار سعد محمد محل3271101511050010

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية البطولة للبناتعلميضحى جبار عبد هللا حسين3272101512110080

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الكرخ للبناتعلمياستبرق فاضل وطن مجيد3273101512076004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الغزالية للبنينعلميكرار حسين محيبس معله3274101511008086

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الخضراء للبنينعلميعقيل باسم عابد خلف3275101511013152

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية395ثانوية االندلس للبنينعلميخالد احمد خالد صالح3276101511012004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450.2اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد صادق جعفر محمود3277101511026021

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميحيدر عدي محمود عباس3278101511015027

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميحسين عالء حسين علي3279101511043022

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الكندي للبنينعلميمحب الدين غازي عبد الواحد محمد3280101511019104

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية الغزالية للبنينعلميمحمد قاسم اسماعيل ابراهيم3281101511008101

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية المنصور للبنينعلميحسين فاضل ضنه منحوش3282101511026084

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية395ثانوية السياب للبناتعلميمريم نعمة عبد الكريم شياع3283101512077083

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية543ثانوية الحكمة للبناتعلميزهراء عالء وهاب شاكر3284101512107016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الكرخ للبناتعلميسجى عثمان عبد الكريم رجب3285101512076032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الزهاوي المسائية للبنينعلميمصطفى عبد الرحمن مهدي صفوك3286101511203031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية التراث العربي للبناتعلمياالء مؤيد فاضل مهدي3287101512123007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الرافدين للبنينعلميعبد هللا احمد محمد جاسم3288101511009031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية العامرية للبناتعلميشهد احمد غسان محمد سعيد3289101512118083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى جميل ياسين عباس3290101521016080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميهاجر ابراهيم محمد حسين3291101512109067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية دجلة للبناتعلميبتول وليد عبد الجبار سرحان3292101512095014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الكندي للبنينعلميمهيمن نوفل محمد صالح عبد الغفور3293101511019138

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الفردوس للبناتعلمياسراء نايف علي عطيه3294101512090004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500ثانوية ابي غريب للبناتعلميسمر عدنان امين اليذ3295101512111021

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية الرائد للبنينعلمياحمد موفق حسن حسين3296101511001004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية البيان للبناتعلميوسن محمد حسن هاشم3297101512096055

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية383ثانوية بالل المختلطةعلميعثمان خالد راشد عبد3298101511150029
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الرشيد للبنينعلميعلي كاظم جواد خضير3299101511042037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.8الخضراء- ثانوية المتميزات علميشروق علي صالح مهدي3300101512100058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية السياب للبناتعلميسلسبيل ليث خليل محمد3301101512077053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.2المنصور- ثانوية المتميزات علميشمس علي حسام عباس3302101512078065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميضياء نمير عبد االمير علوان3303101511048008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية البيان للبناتعلميساره ساهر عبد الخالق حميد3304101512096023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.9اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد فارس نوري صالح3305101511026025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية المأمون للبناتعلميفاطمة محمد ادريس ابراهيم3306101512116045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.1المنصور- ثانوية المتميزات علميسبأ نعمان جمعه حمد3307101512078056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية الفضيلة للبناتعلميايه سعد سعدون نعيم3308101512084006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميرسل رعد علي صالح3309101512099018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية البطولة للبناتعلميدعاء علي نايف مطر3310101512110048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية الرشيد للبنينعلميعبد هللا يحيى شهاب احمد3311101511042032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية الكوثر للبناتعلميايات حسين علي حسين3312101512125001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.8المنصور- ثانوية المتميزات علمينور فرقد بدر حمدان3313101512078100

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية البطولة للبناتعلمياالء محمد عليوي كاظم3314101512110017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الغزالية للبنينعلميحسن علي محمد حميد3315101511008022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية المأمون للبناتعلميقبس خضر عباس حسون3316101512116048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.5ثانوية النضال للبناتعلميايثار ليث محمد علي حسن3317101512102005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية المثنى للبنينعلمياركان محمود طلب عبد هللا3318101511022011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621الخضراء-ثانوية المتميزينعلميابراهيم مصطفى خالد صالح3319101511002002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية بالل المختلطةعلميرشيد حميد علي محسن3320101511150015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية الجامعة للبناتعلميزينه ثامر احمد عبد هللا3321101512091052

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميحنين هشام ضياء محمد3322101512087004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية السياب للبناتعلمينور عبد الرحمن حاتم مطلق3323101512077089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية فلسطين للبناتعلميزينب عبد الكريم حسن شرهان3324101512114024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية اليرموك للبناتعلميعصماء عبد القادر عبد الرزاق ابراهيم3325101512093027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية المأمون للبناتعلميوهج مرشد عبد اللطيف محمود3326101512116078

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميآيه احمد عبد هللا عبد3327101512109001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية بغداد للبناتعلمينبأ سمير ياسين خضر3328101512117117

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية دجلة للبناتعلميابتهال حسين جاسم محمد3329101512095001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية بغداد للبناتعلمينور ليث حميد حسين3330101512117122

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية ام سلمة للبناتعلميفاطمه موفق صالح احمد3331101512097031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية االنفال للبناتعلميرسل محمد عبد الكريم محمد3332101512101032
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية حطين للبناتعلميأميت عامر عدنان صباح3333101512079002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية السياب للبناتعلميريام احمد عبد السالم عارف3334101512077037

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلمينور صباح فرحان خليف3335101512109064

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الفردوس للبناتعلميرفل زياد خالد سلمان3336101512090034

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية االنفال للبناتعلمينبراس عبيد بدر محمد3337101512101099

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية البطولة للبناتعلميرؤى ربيع خميس حارس3338101512110049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593ثانوية حطين للبناتعلمياسماء عبد هللا عدنان عيسى3339101512079008

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية حطين للبناتعلميابرار عبد الرحيم مصطفى عبد الحميد3340101512079006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميسماء سعد علي صالح3341101512099031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميميس الريم صادق جعفر عبد النبي3342101512086133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية الخضراء للبنينعلميامين فرات حيدر محمد3343101511013048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654ثانوية الفردوس للبناتعلمياسراء عز الدين خليل اسماعيل3344101512090003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653اعدادية اجنادين للبناتعلميحسنى عبد الرحمن محمد نجم3345101512120031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد لقمان محمد اسماعيل3346101511026027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية المنصور للبنينعلمييوسف خليل ابراهيم محمد3347101511026323

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية العامرية للبنينعلميعمر كريم حسناوي كردي3348101511020127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية دجلة للبناتعلميامنه محمد زكي نافع3349101512095009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية بالل المختلطةعلميحسن عدنان سليمان حسن3350101511150014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية فلسطين للبناتعلمينور رسول حميد يوسف3351101512114045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الغزالية للبنينعلميعبد هللا كامل علي حسين3352101511008065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية العامرية للبنينعلميمصطفى سمير صيهود سلمان3353101511020185

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي عبيد سريح عنفوص3354101511009039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية اجنادين للبناتعلميسعديه فواز ثرثار مخلف3355101512120080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الداخلية للبنينعلميحذيفه محمود خلف ثويني3356101511033017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631النازحينعلميمصطفى عبد الستار جبير جفال3357101511500035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية االمين للبنينعلميعلي هادي محمد سعيد هادي3358101511018065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية صاحب البراق للبنينعلميابراهيم علي فرحان ابراهيم3359101511035001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية السياب للبناتعلميسباء باسم شهاب احمد3360101512077047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.3اعدادية المنصور للبنينعلميابراهيم محمد نايف محمد3361101511026006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية الكرخ للبنينعلميخطاب حامد عبد الوهاب حمد3362101511003036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية المثنى للبنينعلميعبد هللا علي هندي مهدي3363101511022032

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية االمين للبنينعلميعلي مهدي كاظم عبد عون3364101511018064

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599النازحينعلمييوسف خليل بنيان شريمط3365101511500045

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594النازحينعلميعمر عاشور ضباب مسلط3366101511500027
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االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية المثنى للبنينعلميمصطفى مطر حسن سمير3367101511022068

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية الشباب للبنينعلميحيدر محمد حسون جاسم3368101511023005

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميايمان محمد عبد حمادي3369101512109011

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميمحمد سعد صالح مهدي3370101511037025

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية العامرية للبنينعلميسامر صبحي عبد العزيز عبد الجبار3371101511020065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558ثانوية حطين للبناتعلمينبأ عماد محروس حمد3372101512079047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميفرح محمد سعود خليفه3373101512094027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539اعدادية الرحمن للبناتعلميعائشه ناظم احمد حمادي3374101512103034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى542ثانوية السالم للبنينعلميعمر كامل بدن صالح3375101511030018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية الخضراء للبنينعلميزياد ناصر حمزة علوان3376101511013087

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الفاروق للبناتعلميرقية رباح محمود منصور3377101512119031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الكندي للبنينعلميعمر محمد وادي جراد3378101511019096

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية الرسالة للبناتعلميقمر عبد المطلب احمد سعيد3379101512115168

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية اجنادين للبناتعلميصبا مشرف عبد الحميد محمد3380101512120090

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية التراث العربي للبناتعلميآيه محمد قاسم محسن3381101512123003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية اليمن للبنينعلميعلي رياض حاتم طاهر3382101511016074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية العامرية للبنينعلميمحمود مفيد محمود محمد3383101511020171

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية اجنادين للبناتعلميميالد سليم نصيف لطيف3384101512120134

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية اجنادين للبناتعلميزهراء عبد الكريم هجيج طعمة3385101512120064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميزهراء ناظم ابراهيم جاسم3386101512080013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية التراث العربي للبناتعلميشهد رسول كريم محمد3387101512123049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية ام سلمة للبناتعلميمها قاسم شحاذه رشيد3388101512097036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميهدى ناصر متعب حسون3389101512109074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية بغداد للبناتعلميتبارك خالد داود احمد3390101512117022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميعلي عبد الوهاب محمد ياسين3391101511044013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية اليمن للبنينعلميمصطفى جواد كاظم منصور3392101511016110

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية التراث العربي للبناتعلميأيه أزر سلمان حمودي3393101512123001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية الرشيد للبنينعلمييوسف علي هاشم حمودي3394101511042062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميساره احمد ابراهيم كيطان3395101512086079

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية العراقي للبنينعلميمصطفى سعد عبد الهادي كريم3396101511005022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية السالم للبنينعلميكرار محمد كاظم نيرك3397101511030020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية القدس للبنينعلميعلي محمد حسن عناد3398101511014098

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الرسالة للبناتعلميرسل سعد صاحب ناجي3399101512115072

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميطيبه عامر نجم عبد هللا3400101512087011

133 من 100صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية االنفال للبناتعلميتبارك سلمان ساجت شويع3401101512101018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الرسالة للبناتعلميعاليه حيدر سلمان ايدام3402101512115151

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية المنصور للبنينعلميعلي مذكور فليح فزع3403101511026207

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الحضارة للبناتعلميهاجر محمد عبد هللا موسى3404101512108040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الموسيقى والباليهعلميعائشه عقيد عبد المجيد حسين3405101512007001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميتارا باسم عبود اسماعيل3406101512087002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية العراقي للبنينعلميمصطفى عماد عادل يوسف3407101511005023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الرسالة للبناتعلميسرى عاكف كمال عاكف3408101512115129

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية االمين للبنينعلميعلي عامر عياش روكان3409101511018060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد جاسم خالد احمد3410101511019106

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية العامرية للبنينعلميحذيفة محمد ضياء حديد محمد3411101511020044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الداخلية للبنينعلميحسن عبد السالم احمد جاسم3412101511033018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية بدر الكبرى للبنينعلمياسماعيل فؤاد اسماعيل رزوك3413101511021012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميايهاب عامر علي ابراهيم3414101511021015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447.7ثانوية النضال للبناتعلميساره أياد علي نور3415101512102022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية العامرية للبناتعلميليال سعد صالح حسن3416101512118108

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية التفوق االهلية للبناتعلمياسل اسماعيل مهدي رومي3417101512086003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االمين للبنينعلميعلي حيدر محسن فرج3418101511018058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الكرخ للبنينعلميمصطفى قحطان حالوب صالح3419101511003096

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االمين للبنينعلميعز الدين يحيى محمد عبد السالم3420101511018055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية المنار األهلية للبنينعلميمحمد عارف عبد العالي صبيح3421101511036007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االمين للبنينعلميحسين بشير سعيد محسن3422101511018029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االمين للبنينعلميحسين مهند علي حسين3423101511018032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الكرخ للبناتعلميفاطمه الزهراء عباس فاضل جواد3424101512076043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية المأمون للبنينعلميحسين احمد عبد الستار عبد الجبار3425101511006017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية المنصور للبنينعلمياوس عماد كاظم نصيف3426101511026057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية العامرية للبناتعلميرنده محمود عبد الحق محمد لبيب3427101512118054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية دجلة للبناتعلميشيماء صالح مهدي صبري3428101512095043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعلميابراهيم سامي ابراهيم حسن3429101511160001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية الزهاوي المسائية للبنينعلميمحمد عبد هللا زياد ابراهيم3430101511203026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية المصطفى للبنينعلميعمر عدنان ابراهيم عويد3431101511017093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميهاجر ماجد شاكر محمد3432101512106040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية اليرموك للبناتعلميحنين سعد حسن مرزه3433101512093009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الجامعة للبناتعلميساره صالح قاسم يحيى3434101512091058
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية عمر المختار للبنينعلميحسين سعد علي حسين3435101511004011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الكرخ للبنينعلميطه عبد االمير حسين تومان3436101511003047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميهاجر صباح فتحي صالح3437101512106039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرند عبد المجيد دحام جرذي3438101512086064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية العامرية للبناتعلميمينا اسامه احمد محمود3439101512118141

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية المصطفى للبنينعلميعبد الرحمن محمد خزيم مظهور3440101511017064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الحكمة للبناتعلميلبنى عبد الكريم طاهر نخاي3441101512107027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية المنصور للبنينعلميعلي فالح حسن حسين3442101511026200

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميلبنى مهند نعمان جابر3443101512086118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الرشيد للبنينعلميمحمد احمد جميل مسلم3444101511042042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميبسمه عمر فاروق صافي3445101512086024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية فلسطين للبناتعلميرسل ضياء كاظم خلف3446101512114017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية اجنادين للبناتعلميروان وليد عبد الرزاق راضي3447101512120059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميتماره طارق فاضل ابراهيم3448101512109018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الرشيد للبنينعلميزيد سعد حسن جمعة3449101511042021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية عمر المختار للبنينعلميعبد هللا سعد عبد ياسين3450101511004023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلمينبأ ايوب رعد زيدان3451101512109060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الرشيد للبنينعلميمصطفى فؤاد حسن سهيل3452101511042058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الرافدين للبنينعلميادهم نوري صبحي شريف3453101511009009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية العراقي للبنينعلميامير هشام محمد خضر3454101511005009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية اجنادين للبناتعلمينور نجم عبد احمد3455101512120144

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية التراث العربي للبناتعلميفاطمه عبد الكريم عباس ناصر3456101512123053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية بغداد للبناتعلميآيه سمير احمد جودي3457101512117004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الكندي للبنينعلميامين رعد عبد الستار جاسم3458101511019027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعداية المعراج للبناتعلميشهد محمد كريم علي3459101512113044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية الرشيد للبنينعلميعبد المنعم رأفت عبد المنعم جاسم3460101511042033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميفرح عبد هللا احمد عباس3461101512109052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميزينة موفق جاسم محمد3462101512080015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الفردوس للبناتعلميفاطمه نبيل عبد الكريم عبد3463101512090065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية اجنادين للبناتعلميساره احمد خضير مضحي3464101512120071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية العامرية للبناتعلميداليا عقيل عبد الكريم جمعه3465101512118027

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الرسالة للبناتعلميغاده سلمان عبيد مبيت3466101512115157

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الرسالة للبناتعلميصفا عبد الحسين محمد احمد3467101512115144

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى618النازحاتعلميرهام عمر عبد الستار شعبان3468101512501019
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612الخضراء- ثانوية المتميزات علميعائشه لؤي شاكر محمود3469101512100074

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الكندي للبنينعلميالحمزه اياد بهجت عبد الكريم3470101511019022

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية فلسطين للبناتعلميميالد محمد ناصر ابراهيم3471101512114042

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية المنصور للبنينعلميمعتز محمد جميل طاهر3472101511026296

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميحوراء خضير عباس حسن3473101512086036

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية الفردوس للبناتعلميانوار جميل اسماعيل علي3474101512090008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.2الخضراء-ثانوية المتميزينعلميمصطفى علي خضير مصطفى3475101511002086

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية التراث العربي للبناتعلميرسل محمد فضيل مرحب3476101512123023

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601.3المنصور- ثانوية المتميزات علميهال فريد حسين نعمه3477101512078111

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية اجنادين للبناتعلميغفران محمد رشيد عباس3478101512120109

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية الرسالة للبناتعلميطيبه محمد مجيد احمد3479101512115146

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية االنفال للبناتعلميساره عبد ملحم ابراهيم3480101512101054

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية المثنى للبنينعلميانس كريم محمد جاسم3481101511022014

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الفردوس للبناتعلميايه فؤاد عبد الجليل عبيد3482101512090013

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الخضراء للبناتعلميساره خالد يحيى سليمان3483101512089013

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599ثانوية النبوغ للبناتعلميفاطمه احمد جلوب عبد النبي3484101512098025

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرشا عبد الكريم محمد جالب3485101512086052

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية صقر قريش المختلطةعلميابراهيم اركان ابراهيم علي3486101511155001

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية اليرموك للبناتعلميايالف نبيل عبد الرضا كريم3487101512093004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميعبد العزيز باسم عبد الحسين أبراهيم3488101511037017

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد عادل عبد الرزاق سعيد3489101511019111

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية الجامعة للبناتعلميتبارك سالم مجيد عوده3490101512091021

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية االمين للبنينعلميحسين صفاء مهدي حسن3491101511018030

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد خالد احمد مولود3492101511009004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592الحارثية-ثانوية المتميزينعلميابراهيم محمد جعفر وهيب3493101511028006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية الداخلية للبنينعلمياحمد خالد جميل داود3494101511033006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية الكرخ للبنينعلميحسين خضير حسين سلمان3495101511003027

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية الرسالة للبناتعلميرغد ثائر رشك حوشي3496101512115076

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية المنصور للبنينعلميحيدر ضياء حسن كاظم3497101511026091

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589الحارثية-ثانوية المتميزينعلميهيثم احمد ابراهيم عبد الرزاق3498101511028107

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميسجاد عادل خالد حسين3499101511043030

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الرحمن للبناتعلميطيبه باسم حسن هاشم3500101512103033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية الرسالة للبناتعلميفاديه محمد ساجر زبير3501101512115163

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية اجنادين للبناتعلميهدى خالص عبد الرحمن احمد3502101512120148
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميليث جمعة خلف عبد3503101511043071

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميلؤي سعد محمد فتاح3504101511051032

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الخضراء للبنينعلمياوس مهند عبد الكريم عبد الرزاق3505101511013056

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى585.6الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعبد الرحمن حارث خيري محمد3506101511028042

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى585.1اعدادية المنصور للبنينعلميجعفر سنان صالح محمد حسن3507101511026066

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية البطولة للبناتعلميشيرين قاسم بليص حمادي3508101512110076

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية الجامعة للبناتعلمينور الهدى شاكر عبد الكريم شاكر3509101512091103

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى644ثانوية التراث العربي للبناتعلميزهراء عماد مكي محمد تقي3510101512123030

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية البطولة للبناتعلميسارة فالح عازل هدل3511101512110064

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الرحمن للبناتعلميزينب نبيل عزيز حسين3512101512103023

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية الفردوس للبناتعلميتقى اثمان انور فليح3513101512090019

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد ظافر اسماعيل منسي3514101511027061

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية القدس للبنينعلميمحمد مصدق حسن يوسف3515101511014130

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الخضراء للبنينعلميحيدر نبيل صالح حمد3516101511013081

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية عمر المختار للبنينعلميعلي حسين علي داود3517101511004027

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرقيه نبيل ابراهيم احمد3518101512086059

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية اجنادين للبناتعلميزهراء رشيد مجيد صالح3519101512120063

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية االيالف للبناتعلميأُنس احمد عبد االمير هادي3520101512104001

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614.7اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا لؤي عودة محمد3521101511026165

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية القدس للبنينعلميعبد هللا خليل ابراهيم عبد الخالق3522101511014075

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611.7الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياحمد قحطان عبد حسين3523101511002008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611.4الحارثية-ثانوية المتميزينعلميياسر عمار عبد الكريم عبد الوهاب3524101511028109

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميهاجر شوقي عبد اللطيف ابراهيم3525101512086150

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية االنفال للبناتعلميفاطمة اكرم نوري محمد3526101512101077

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميتاج الدين محمد احمد كيطان3527101511043013

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية الرشيد للبنينعلميابراهيم عامر صبحي عبد3528101511042001

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الرسالة للبناتعلميسرور سعد نجم عيسى3529101512115126

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607.7اعدادية الرسالة للبناتعلمياسيل غسان فرج داود حنا3530101512115014

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607.6ثانوية النضال للبناتعلميهديل عالء يحيى عبد الحسين3531101512102034

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية القدس للبنينعلميأحمد عبد السالم مريع عبيد3532101511014010

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الكندي للبنينعلميصالح عمار يعقوب يوسف3533101511019065

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الرسالة للبناتعلميساره رعد سوادي كاظم3534101512115118

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الرسالة للبناتعلميهالة عقيل عصام ثابت3535101512115230

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية اجنادين للبناتعلميسجى محمد يوسف جميل3536101512120077
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية المأمون للبناتعلميضحى حسان نعمان عبد هللا3537101512116043

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية االنفال للبناتعلمياالء طالب حمزة خميس3538101512101008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605.4الخضراء- ثانوية المتميزات علميتبارك مصطفى عالء عباس3539101512100018

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الداخلية للبنينعلميمحمد سالم يوسف ابراهيم3540101511033056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية النهرين األهلية للبنينعلميمصطفى خالد عبد اللطيف محمد3541101511037030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى599.8اعدادية المنصور للبنينعلميعادل محمد حسين محسن3542101511026138

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية القدس للبنينعلميعلي ضياء علي محمد3543101511014092

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميالحكم علي فرحان كليفع محمد3544101511015010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى564اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميحسين باسم حمود حسن3545101511043020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى564اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد حمادي ابراهيم علي3546101511020150

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563.7اعدادية المنصور للبنينعلميهمام عباس كاظم خشيت3547101511026316

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية العامرية للبناتعلميزينه منذر نعمان خزعل3548101512118068

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية المصطفى للبنينعلميعبد هللا محمد تحسين عبد القادر3549101511017075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561اعدادية الكرخ للبناتعلميسحر محمد عبد الجبار عبد الوهاب3550101512076033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561ثانوية االندلس االهلية  للبنينعلميابراهيم رائد ابراهيم جاسم3551101511051001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى558ثانوية السياب للبناتعلميأبها رعد جعفر حسن3552101512077001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557اعدادية البطولة للبناتعلميرسل محمد حسين علي3553101512110052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى556.5ثانوية الرائد للبنينعلميليث فؤاد صالح محمد3554101511001021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى556ثانوية دجلة للبناتعلميميس سمير عزيز سمير3555101512095067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى556اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم احمد عبود خلف3556101512115184

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى554.4اعدادية الرسالة للبناتعلمينوال احمد رضا محمد علي3557101512115221

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية الرشيد للبنينعلمييونس علي هاشم حمودي3558101511042063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى549.6اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد كريم عبد السادة ثابت3559101511026026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى548ثانوية الحكمة للبناتعلمينور الهدى عبد الحسن رحيمه جبر3560101512107032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى548اعدادية الرسالة للبناتعلميسارة احمد مصطفى احمد3561101512115114

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى546.1ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلمياحمد عبد الرحمن ابراهيم جاسم3562101511048002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى535النازحاتعلميسميه جاسم محمد عبطان3563101512501035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532اعدادية العراقي للبنينعلمياحمد شفيق علي محمد3564101511005003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى531اعدادية بغداد للبناتعلميبلسم مؤيد منصور عكاب3565101512117021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527اعدادية العامرية للبناتعلميشمس ابراهيم حمدان خضر3566101512118082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميمريم انور عبد الهادي محمد3567101512106029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525.9الخضراء-ثانوية المتميزينعلمياحمد عماد احمد محمد3568101511002006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525اعدادية ابي غريب للبنينعلميمصطفى خالد محمود علوان3569101511024068

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525اعدادية العامرية للبناتعلميأيه احمد عبد الكريم احمد3570101512118002
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلميعباس فاضل عباس عسكر3571101511025024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى523اعدادية المأمون للبنينعلميعلي جواد كاظم حميد3572101511006034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى523اعدادية الكندي للبنينعلميمحمود هشام محمود عبد الكريم3573101511019122

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية المأمون للبنينعلميمحمد رعد عبد الستار عبد الجبار3574101511006049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية الداودي للبنينعلمياسماعيل هشام مهدي حسن3575101511029014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519اعدادية االنفال للبناتعلميام البنين ضيدان سلمان ضيدان3576101512101001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد سالم يوسف محمود3577101511020153

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518اعدادية الرافدين للبنينعلميظاهر ندا احمد شحاذة3578101511009026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516.7اعدادية المنصور للبنينعلميعبد الرحمن خالد وليد خليل3579101511026141

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى515اعدادية الفاروق للبناتعلمياية وليد عزيز سعود3580101512119014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميمريم صباح ضاري طارش3581101512106030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية دجلة للبناتعلميسميه عبد المجيد عجيل حبيب3582101512095040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508الحارثية-ثانوية المتميزينعلمياحمد خالد حسن نجم3583101511028008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميعبد هللا ستار مهدي صالح3584101511015044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية المأمون للبناتعلميلبنى يعرب عباس عبد اللطيف3585101512116051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية الجامعة للبناتعلميروان عصمت عبد الكريم عواد3586101512091044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الكرخ للبناتعلميزهراء اكرم نشأت أسود3587101512076023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الفاروق للبناتعلميرشا توفيق مكي حسين3588101512119030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية المصطفى للبنينعلميابراهيم قحطان ابراهيم عزت3589101511017008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية المنصور للبنينعلميالصادق ابراهيم جبر شنيت3590101511026045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية بغداد للبناتعلميمينا علي حسين هادي3591101512117114

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502.6اعدادية الرسالة للبناتعلميرسل عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الستار3592101512115073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502.1اعدادية المنصور للبنينعلميمهند احسان عبد الرضا كريم3593101511026300

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية النبوغ للبناتعلميسناء رفعت محمد علي3594101512098021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية االنفال للبناتعلميسرى صالح أحمد ابراهيم3595101512101060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية البطولة للبناتعلميليلى عبد الجبار بديوي عبد الحميد3596101512110095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الكرخ للبناتعلميحفصه هاشم محمد نجم3597101512076014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية السياب للبناتعلميسجى احمد حميد مجيد3598101512077048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية الفاروق للبناتعلميغيداء مازن محمود ناصر3599101512119062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية الوثبة للبناتعلميريم حسن هادي صغير3600101512105008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية بغداد للبناتعلميهديل عبد السالم عبد الخالق عبد الوهاب3601101512117131

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميمصطفى محمد جمعة ابراهيم3602101511015075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية القدس للبنينعلميمحمد جاسم محمد علي حسين3603101511014118

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية الكوثر للبناتعلميمريم نصيف جاسم مظلوم3604101512125015
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميماريه حارث محي الدين عبد3605101512087013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية المنصور للبنينعلمييوسف حازم محي الدين محمد3606101511026322

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية حطين للبناتعلمينور وليد احمد جاسم3607101512079050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى عبد الناصر ياس عاشور3608101511019125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلميايه فارس عبد السالم عبد الواحد3609101512094008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية الكرخ للبنينعلميعمر رافع رمضان مصطفى3610101511003066

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الكندي للبنينعلميعبد هللا عبد الجبار جواد حمزه3611101511019073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية الرائد للبنينعلميصالح عادل مصطفى امين3612101511001014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميشهله ماهر جميل محمد امين3613101512086100

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.3الحارثية-ثانوية المتميزينعلميزين العابدين صباح عبد الجليل حسين3614101511028036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلمييقين كريم حسين خضير3615101512094036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية بغداد للبناتعلميايالف فالح لفته عباس3616101512117017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الكرخ للبناتعلميساره ستار جبار حسن3617101512076031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينعلميابراهيم يوسف قدوري حمد3618101511048001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية المنصور للبنينعلميالقاسم فاضل عباس حمادي3619101511026048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الجامعة للبناتعلميمروه حسين احمد حسين3620101512091088

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية النبوغ للبناتعلميسرى ماجد سلمان احمد3621101512098019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية االنفال للبناتعلميورود حازم عبد هللا حمد3622101512101122

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا عمار اسماعيل خليل3623101511026164

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميرقية محمود عبد هللا عبيد3624101512099021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية العامرية للبناتعلميعفراء عبد الرحمن حسين زيدان3625101512118095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الداودي للبنينعلميعلي حيدر حسن محمد صالح3626101511029052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميهاله كريم عبد الحسين محي3627101512106041

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية الوثبة للبناتعلميايه سعد محمد علي3628101512105003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية اليمن للبنينعلميضياء الدين حارث محمد جمعة3629101511016049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية العامرية للبنينعلميعز الدين خلف نجم عبد هللا3630101511020107

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية التراث العربي للبناتعلميشمس هاشم حسن مرتضى3631101512123045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية الفردوس للبناتعلميشيماء فوزي عبد شعبان3632101512090056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميرضا رياض حسني مصطفى3633101511043028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلمياستبرق سعد نعمان خلف3634101512109002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية ام سلمة للبناتعلميموج احمد عواد عبد3635101512097037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميهبة اياد قاسم محمد3636101512092030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية اجنادين للبناتعلميتبارك محمد رضا محي3637101512120025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية الحكمة للبناتعلميمريم جمال خليل ابراهيم3638101512107029
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم احمد عبد الغفور عبد الرزاق3639101512115183

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية التراث العربي للبناتعلميزينب محمد شيال كتيب3640101512123039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية الرسالة للبناتعلميزهراء ضياء غضبان علي3641101512115093

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية الكرخ للبنينعلميعلي زهير هادي محمود3642101511003063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477.2اعدادية المنصور للبنينعلميهارون مؤيد عبد االله صالح3643101511026313

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية المصطفى للبنينعلميمهاب عمرو ماجد داود3644101511017131

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الكندي للبنينعلمياحمد وليد محمد عبد المجيد3645101511019017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية العامرية للبناتعلمياالء عبد االله جاسم محمد3646101512118012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية اليرموك للبناتعلميهبه اياد ضياء عاكف3647101512093048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتعلمياسالم مصطفى محمود عبود3648101512094003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية بالل المختلطةعلميعبد هللا محمد ابيض حسين3649101511150027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرسل ثامر داود حميد3650101512086049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية اجنادين للبناتعلميزينب احمد محمود فرحان3651101512120065

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية القدس للبنينعلميعلي عبد السالم محمد علي3652101511014093

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.4ثانوية الرائد للبنينعلميمصطفى طالب علي مرزا3653101511001029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية بالل المختلطةعلميهيثم سالم حمزة براك3654101511150049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية االسراء للبنينعلميعبد الرزاق احمد عبد الرزاق شويش3655101511011020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينعلمياحمد سعد حاتم محمد3656101511025009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية العامرية للبنينعلمياحمد خالد مخلف موسى3657101511020008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية اليمن للبنينعلميسفيان حيدر محمد سعيد مهدي3658101511016044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلمياصال عبد الكريم حسن عبد3659101512109004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الشيخ ضاري للبنينعلميعبد القادر محمود حميد محمود3660101511010009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية الرضوانية للبنينعلميبهاء صباح خضير دانه3661101511041004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية المنصور للبنينعلميسجاد عصام حاكم محمد3662101511026123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية العامرية للبناتعلميريام جمال دلف خلف3663101512118057

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية االيالف للبناتعلميرال علي عبد االمير عباس3664101512104006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية اليرموك للبناتعلميزينب عماد هالل محمد3665101512093016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الرسالة للبناتعلميامنه محمود اسماعيل محمد3666101512115023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية االنفال للبناتعلميرندة عبد هللا فياض عيسى3667101512101035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية االمين للبنينعلميابراهيم حيدر شكر محمود3668101511018001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي نبيل عودة امنيخر3669101511017085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الرشيد للبنينعلميزيد اسامة غازي يونس3670101511042020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية عمر المختار للبنينعلميطه محمد مجيد رشيد3671101511004020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية المنصور للبنينعلمياحمد حازم عبد الرزاق سعيد3672101511026012
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية القدس للبنينعلميعلي محمد سالم قاسم3673101511014099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية المأمون للبناتعلميدانيه عدنان عبد الستار صالح3674101512116019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية العامرية للبنينعلميذو الفقار حكمت مجيد رشيد3675101511020057

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الحكمة للبناتعلميايمان عبيد دهش زعنون3676101512107003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميتبارك صباح داود حسين3677101512099013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية المصطفى للبنينعلميمجتبى عبد الكريم ياسر فزيع3678101511017104

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الكرخ للبنينعلميعمر طه نصيف جاسم3679101511003067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الخضراء للبنينعلميعمر عامر عبد هادي3680101511013184

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية المأمون للبنينعلمييحيى خالد احمد سهيل3681101511006075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية المثنى للبنينعلميعمر ضياء محمود محمد3682101511022045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الرسالة للبناتعلميساره حازم محمد احمد3683101512115117

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الكندي للبنينعلميابراهيم باسل محمد داود3684101511019004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الفردوس للبناتعلمينور الهدى حميد ابراهيم محمد3685101512090079

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميخوله وليد سليمان سمرين3686101512129003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية البطولة للبناتعلميسجى علي حسين شهاب3687101512110068

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية المأمون للبنينعلميمحمد زياد مسلم دغيم3688101511006050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الحارثية للبناتعلميرنا منتظر عادل حميد3689101512112009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية عمر المختار للبنينعلميعبد هللا محمد عباس فليح3690101511004024

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية العامرية للبناتعلميساره احمد شامل جالل3691101512118072

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية ابي غريب للبنينعلميحيدر ماجد ابو الشون زغيبي3692101511024027

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا اسامه عبد هللا خلف3693101511026152

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية القدس للبنينعلميمحمد ستار عبد الحميد سمير3694101511014122

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية اجنادين للبناتعلميتبارك ناظم عبد هللا ضاري3695101512120027

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية القدس للبنينعلميعمر موفق عماش جاسم3696101511014106

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الخضراء للبنينعلميعمر ماجد ستار جبار3697101511013188

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية القدس للبنينعلميطارق زياد ناجي رجه3698101511014056

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443.3اعدادية المنصور للبنينعلميمعاذ صبار عزيز ناصر3699101511026294

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية العامرية للبنينعلميهمام ماجد حمدي عبد3700101511020205

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية ابي غريب للبنينعلميامير محمد سالم سعيد3701101511024017

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الرشيد للبنينعلمياحمد انور رشيد احمد3702101511042065

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية المتنبي للبنينعلميامير جاسم محمد خلف3703101511027014

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميرحاب علي عودة احمد3704101512129005

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية القدس للبنينعلميعبد العزيز باسم صباح يونس3705101511014068

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المأمون للبنينعلميبراء مضر مرتضى عبد االله3706101511006013

133 من 109صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية العامرية للبنينعلميقصي محمد جاسم محمد3707101511020136

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميايالف حسام مدحت مزاحم3708101512099008

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الفاروق للبناتعلمينور ليث زكي ناصر3709101512119084

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية البطولة للبناتعلمياريج جمال علي عمران3710101512110005

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية أبي غريب المسائية للبنينعلمياحمد عارف احمد عبد3711101511200005

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد احمد جاسم دحبوش3712101511013209

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الخضراء للبنينعلميابراهيم عبد الهادي علوان حمادي3713101511013006

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميدينا عالء ساجد طركي3714101512099017

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية ابي غريب للبنينعلميالياس عباس زيد عبيد3715101511024016

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية بالل المختلطةعلميعبد الرحمن خالد عبد حماد3716101511150023

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الداخلية للبنينعلميحسن هيثم حارث خالد3717101511033020

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية اليرموك للبناتعلميياسمين سعدون صبحي حسين3718101512093051

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية االنفال للبناتعلميخنساء حسون عبد هللا جواد3719101512101024

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى طارق خلف عبد3720101511017122

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية العامرية للبناتعلميتبارك سعد امين عبد الرحمن3721101512118017

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الفاروق للبناتعلميايمان عالء مكي رحيم3722101512119015

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ام سلمة للبناتعلميهوازن سعد اسماعيل عيفان3723101512097047

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الفاروق للبناتعلميسارة زيد زكي مهدي3724101512119045

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية اليمن للبنينعلميمهند جاسم نصر ياسين3725101511016118

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الجامعة للبناتعلميهاجر حكمت شاكر وادي3726101512091110

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الفضيلة للبناتعلميهبه عبد السالم محمد سعيد3727101512084037

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد عبد السالم ذياب حسين3728101511009007

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الفردوس للبناتعلميميس جاسم محمد صالح3729101512090074

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميشهد نظير محمود عبد هللا3730101512092019

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الفاروق للبناتعلميزينب علي خلف حمد3731101512119039

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية سيبويه للبنينعلميضياء قاسم محمد احمد3732101511032010

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االمين للبنينعلميعمر احمد مزاحم طالب3733101511018068

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية صاحب البراق للبنينعلميحارث باسم حسين علي3734101511035008

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الخضراء للبنينعلميناصر صالح الدين جسام محمد3735101511013276

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الرسالة للبناتعلميزينه زياد عفيف مصطفى3736101512115113

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعلميمحمد نوزاد احمد رؤوف3737101511205064

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الخضراء للبنينعلميايمن صالح الدين عواد كريم3738101511013057

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعلميمصطفى نوري علي حمادي3739101511205077

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الصقر المسائية للبنينعلميصباح محمد فرحان حمد3740101511208013
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االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم خالد عالوي فياض3741101512120125

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية اسوان المسائية للبناتعلميعال احسان علي حمود3742101512221014

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الداخلية للبنينعلميعبد الحكيم عبود محمد هزيم3743101511033036

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميمريم محمود مخلف طلك3744101512109056

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية القدس للبنينعلميأحمد عبد المجيد ناصر محمود3745101511014011

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية القدس للبنينعلميجالل احمد حمدي شاكر3746101511014036

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388اعداية المعراج للبناتعلميليلى احمد محمد خلف3747101512113055

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية صاحب البراق للبنينعلميمثنى خليبص علي سرحان3748101511035052

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية القدس للبنينعلميمحمود ظافر زيان خلف3749101511014135

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى361اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد غزوان غسان عبد القادر3750101511020165

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الكرخ للبناتعلميأكرام علي محمد طعمه3751101512076001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488الخضراء-ثانوية المتميزينعلميعمر دريد رشيد عبد الحميد3752101511002065

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية التراث العربي للبناتعلميبان موفق محسن كريم3753101512123012

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية المنصور للبنينعلميياسر عمار راتب نوري3754101511026320

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية دجلة للبناتعلميعائشه حسني علي غنام3755101512095045

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االنفال للبناتعلميشجن حاتم كريم عواد3756101512101063

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية السندباد االهلية للبناتعلميزينب منعم رفعت عبد الوهاب3757101512085003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء فاضل علوان خلف3758101512095029

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية مصطفى جواد للبنينعلمياحمد فؤاد منصور عكاب3759101511015005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الكندي للبنينعلميعبد هللا عمر يونس حامد3760101511019075

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االمين للبنينعلميعبد هللا احمد محمد عيسى3761101511018053

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية بغداد للبناتعلميفوز حيدر كاظم جواد3762101512117091

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميحيدر عبد هللا صبري حسن3763101511044008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الرسالة للبناتعلميدينا احمد عدنان حسون3764101512115065

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الخضراء للبناتعلميزينب عامر خزعل كاظم3765101512089012

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الرسالة للبناتعلميافنان مؤيد حمزه عالوي3766101512115016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المنصور للبنينعلمينزار مضر احمد عبد الستار3767101511026307

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميرنا رشيد كاظم ناصر3768101512092013

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الداودي للبنينعلمييوسف هاني محمد حمادي مطلق3769101511029081

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا محمد ثامر حنتوش3770101511026167

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميعبد هللا جاسم محمد سلمان3771101511043040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الجامعة للبناتعلميطيبه محمد عباس فاضل3772101512091076

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الرسالة للبناتعلميكوثر ماجد اسماعيل هايت3773101512115172

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الكرخ للبناتعلميايه محمود شاكر محمد3774101512076010
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية اليرموك للبناتعلميشيماء سامي عبد االمير محمد3775101512093024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الفاروق للبناتعلميصفا رائد زكي عبد الفتاح3776101512119052

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية البيان للبناتعلميمروه كريم مطر متعب3777101512096044

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد ياسين حميد حسن3778101511017021

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية العراقي للبنينعلميمحمد محمود جواد عوده3779101511005020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية القدس للبنينعلميزيد أسامة عصام محمد صبري3780101511014047

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية اليرموك للبناتعلميايه خالد حسن راضي3781101512093005

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى459الحارثية-ثانوية المتميزينعلميعلي ماهر عبد هللا مجيد3782101511028062

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الداخلية للبنينعلميحسين زياد خلف موسى3783101511033021

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المنصور للبنينعلميسعد احمد جواد عباس3784101511026124

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية حطين للبناتعلميصفا عزيز مصطفى سعيد3785101512079032

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية المتنبي للبنينعلميعلي صباح ابراهيم نجم3786101511027042

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية حطين للبناتعلميريتا فراس فيليب سعيد3787101512079022

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية البطولة للبناتعلميساره كريم فزع حسين3788101512110065

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية بغداد للبناتعلميمريم كمال كريم وهيب3789101512117106

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الداودي للبنينعلميحسن دريد محمد سعيد حمودي3790101511029025

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية بالل المختلطةعلميعبد الرحمن طالب فرحان عبد3791101511150024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية اليمن للبنينعلميحسين عالوي دواح حسن3792101511016036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الخضراء للبنينعلمييوسف محمد عباس علي3793101511013293

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الرشيد للبنينعلميعمر فاضل سليمان داود3794101511042039

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية التراث العربي للبناتعلميدانيه صباح درع عبد3795101512123019

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية االمين للبنينعلميمصطفى منصور عطيه كاظم3796101511018103

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميسعود عزيز صالح مهدي3797101511044009

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية االمين للبنينعلميمصطفى احمد محمد عواد3798101511018093

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية التفوق األهلية للبنينعلميهيثم مظفر رمضان عبد اللطيف3799101511043105

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الرحمن للبناتعلميعهد صالح حسن غافل3800101512103036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية بغداد للبناتعلمياسراء كريم عبد الزهرة علوان3801101512117008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الزهاوي المسائية للبنينعلميعلي أيسر علي احمد3802101511203016

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الكرخ للبنينعلميايمن عبد الرحمن عزام محمد3803101511003018

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الحارثية للبناتعلميعال باسم محمد عبو3804101512112019

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الداخلية للبنينعلميرحمن فائز احمد عبد الرزاق3805101511033031

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد قيس جاسم محمد3806101511013235

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية اليمن للبنينعلميعالء حسن حسين حمد3807101511016067

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميزهراء سالم محمد كعود3808101512086071
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية التفوق األهلية للبنينعلمياحمد متعب طرفة حميدي3809101511043006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الخضراء للبنينعلميمصطفى قاسم محمد علي3810101511013264

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االنفال للبناتعلميبسمه وليد حميد ابراهيم3811101512101016

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الرسالة للبناتعلميطيبه موفق البير يوسف3812101512115147

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الشباب للبنينعلميعبد هللا مصطفى عبد هللا صالح3813101511023011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد عيد حميد خضير3814101511013233

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى561.7ثانوية النضال للبناتعلمياسراء ستار أشرف صالح3815101512102002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى561الخضراء- ثانوية المتميزات علميفرقان محمد بدري توفيق3816101512100083

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى554اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميايه مجيد كريم صابر3817101512086018

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى526اعدادية الرسالة للبناتعلميتقى سالم عبد حمادي3818101512115048

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية الرسالة للبناتعلمياسيل ضياء حسن محمد3819101512115013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى519اعدادية العامرية للبنينعلميمصطفى مثنى عبد هللا علي3820101511020190

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517اعدادية المنصور للبنينعلميعلي غسان علي محسن3821101511026194

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى515اعدادية المنصور للبنينعلميعلي معتصم عبد القادر عبد اللطيف3822101511026208

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية ايمن األهلية للبناتعلميزينب عبد االله عبد الستار محمد3823101512088002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية بغداد للبناتعلميحنين نسيم صالح حمودي3824101512117026

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية ايمن األهلية للبناتعلميطيبه عباس هالل فياض3825101512088003

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية التراث العربي للبناتعلميزينب جمال خضير عبد الحسين3826101512123034

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500الحارثية-ثانوية المتميزينعلميمصطفى علي ابراهيم محمود3827101511028097

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية القدس للبنينعلميأمين علي لطفي علي3828101511014020

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية العامرية للبنينعلمياكرم طارق حسن حميد3829101511020027

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498الخضراء- ثانوية المتميزات علميهاجر عبد الرحمن خليفه حمد3830101512100112

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الخضراء للبنينعلمياحمد عامر قاسم محمد3831101511013025

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الفاروق للبناتعلميهجران حسن خير هللا موسى3832101512119092

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية المنصور للبنينعلميعلي اكبر رضا حسين زين العابدين3833101511026180

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية المنصور للبنينعلميخالد حسين انور لطفي3834101511026097

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميمريم مجال عبود شهاب3835101512086129

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا خالد حسين علي3836101511013119

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.5اعدادية الرسالة للبناتعلميرند علي احمد سامح3837101512115081

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد سهيل كاطع جاسم3838101511013221

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الفاروق للبناتعلمياية ليث عبد اللطيف عبد الرزاق3839101512119013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الكندي للبنينعلميعبد الهادي فيصل مفيد شريف3840101511019081

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية المنصور للبنينعلميعبد هللا وادي صالح ابراهيم3841101511026172

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية االنفال للبناتادبيرفل نمير ابراهيم جميل3842101522101026
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية العامرية للبناتادبيهبه حسن علي جاسم3843101522118054

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي عبد السالم فاضل جباره3844101521008071

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية البيان للبناتادبيغفران حسين هادي فاضل3845101522096052

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية االنفال للبناتادبيآيه مظفر عبد محمد3846101522101002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى527ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتعلميأزل حسين نجم عبد هللا3847101512127001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية الرشيد للبنينعلميوسام ناجي عبد محمد3848101511042061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى496.4ثانوية النضال للبناتعلميرؤى رعد سعيد محمود3849101512102011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية محمد مهدي البصير للبناتعلميريم ليث صباح يونس3850101512109032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية المصطفى للبنينعلميمعتصم ممدوح سعيد عمر3851101511017130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484.6ثانوية النضال للبناتعلميطيبه مصطفى اسماعيل عبد الوهاب3852101512102026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484اعداية المعراج للبناتعلمياالء حاتم ذياب حمد3853101512113005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية الخضراء للبنينعلميعلي مظفر محمود داود3854101511013168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية بدر الكبرى للبنينعلميعلي علوان احمد حسن3855101511021032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية الكفاح العربي للبناتعلميدينا درزي حسن حسين3856101512092011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية اليمن للبنينعلميعلي عبد الجبار ابراهيم ياسين3857101511016080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية اجنادين للبناتعلميمريم ماجد حميد مجيد3858101512120130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية الجامعة للبناتعلميتقى حارث احمد رشيد3859101512091022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية المنصور للبنينعلميخالد وليد خالد عبد الوهاب3860101511026098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية حطين للبناتعلمياسيل مقداد صادق محمد3861101512079009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الوثبة للبناتعلميفاطمه عدنان شوكت سلمان3862101512105020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الفردوس للبناتعلميشهد صالح جبر علي3863101512090054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459اعداية المعراج للبناتعلميازهار ياسين محمد رشيد3864101512113002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية البيان للبناتعلميرشا داود خشن حافظ3865101512096016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الكندي للبنينعلميحمزه صباح نوري سعيد3866101511019048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الكرخ للبناتعلميامنه سالم فاضل عباس3867101512076009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الرسالة للبناتعلميداليا مكي سعدون جميل3868101512115060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية اجنادين للبناتعلميزينب محمد سليم محمد3869101512120068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية السياب للبناتعلمينور عدنان شهاب احمد3870101512077090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانويةالمأمون االهلية للبناتعلميمريم عمار عبد الخالق علي3871101512087014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبياشجان عباس خضير عويد3872101522099005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية العامرية للبناتادبيزينب حاتم حسين سرحان3873101522118025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمروه محمد لطيف بديوي3874101522094018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية ابي غريب للبناتادبيرنا عبد محمود احمد3875101522111013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزينب نامق محمد سعيد3876101522106025
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى باسل احسان شاكر3877101521005050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيختام خليل حمد مطر3878101522109034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الواسطي للبنينادبياحمد علي فليح عبد3879101521040006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية مصطفى جواد للبنينادبييوسف ستار يوسف سعود3880101521015073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبياحمد زامل رشيد عبد هللا3881101521010001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الغزالية للبنينادبيأثير نظير غازي مبارك3882101521008001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية ابي غريب للبنينادبيقيصر حقي حسون عبد3883101521024049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية التراث العربي للبناتادبيفاطمه عبد الستار جابر عوده3884101522123065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية النبوغ للبناتادبيزبيده سعدي مهدي علي3885101522098015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد يوسف محمود محمد3886101521016078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية البيان للبناتادبيزينب حسن علي سيد3887101522096039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.2ثانوية الخضراء للبناتادبيوداد عبد الكريم طعمة شالل3888101522089034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الكرخ للبناتادبيهاله صباح سعدون احمد3889101522076050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الخضراء للبناتادبيزينة صبحي ابراهيم محمود3890101522089015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية مصطفى جواد للبنينادبييوسف جاسم محمد عبد الرحمن3891101521015072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الرائد للبنينادبيحارث مثنى عبد اللطيف محمد3892101521001009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االنفال للبناتادبيزهراء لطيف علوان غياض3893101522101035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية البطولة للبناتادبينور ثابت نوري احمد3894101522110129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية المأمون للبناتادبيطيبه سعد زكي احمد3895101522116023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية اليمن للبنينادبييوسف رعد حكمت شاكر3896101521016096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االمين للبنينادبيسيف راضي صنكور مجدي3897101521018012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الكوثر للبناتادبياوهام محمد ناصر حسون3898101522125007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيصفاء حميد جديع رجا3899101521160017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الخضراء للبناتادبيثريا ثامر فهد صالح3900101522089004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية االسراء للبنينادبياحمد ناجي بدوي مصيخ3901101521011006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي احمد صبار موسى3902101521008063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية بغداد للبناتادبيريم قحطان جميل عبد االمير3903101522117020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم سامي احمد ذياب3904101522109091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسماء خالد اسماعيل مصطفى3905101522109006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية القدس للبنينادبيكرم هشام عمار احمد3906101521014043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الشموخ المختلطةادبياياد براك عيفان حسين3907101521159005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية البطولة للبناتادبياثار سالم جسام لفته3908101522110007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء ليث حمدان عبد الرزاق3909101522119008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية المأمون للبناتادبيدانيه محمود ثابت نعمان3910101522116006
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد وليد خالد يوسف3911101521015058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الكرخ للبناتادبيضحى باسم محمد سالم3912101522076027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد محمد عبيد طهماز3913101521009010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية بغداد للبناتادبيايفان مجيد عباس نجم3914101522117008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد علي حسين علي3915101521015053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المثنى للبنينادبييونس محمد عجاج محمد3916101521022062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية بدر الكبرى للبنينادبياحمد فارس محمد سلوم3917101521021005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الفاروق للبناتادبينوال ياسر هاشم دحام3918101522119040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى خالد ساير عواد3919101521011059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االسراء للبنينادبيزياد خليف محيميد جاسم3920101521011015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية بالل المختلطةادبيايهاب حميد رشيد غافل3921101521150046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية صاحب البراق للبنينادبيهارون ركيان عبيد علوان3922101521035060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الجامعة للبناتادبيشيماء ماهر عباس مهدي3923101522091038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية البطولة للبناتادبيفرح جاسم معتوق عريبي3924101522110107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية اليمن للبنينادبيانس عبد الكريم شكر حمود3925101521016015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية القدس للبنينادبيعبد الكريم سالم كريم بدن3926101521014028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الغزالية للبنينادبياسماعيل خليل اسماعيل ناصر3927101521008012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الغزالية للبنينادبيهشام محمد منشد سلطان3928101521008120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الودود احمد مهدي مصلح3929101521010025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية االنفال للبناتادبيشهد عبد الرحمن معيوف سالم3930101522101047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية اليمن للبنينادبييونس حامد خليل ابراهيم3931101521016097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الغزالي المسائية للبنينادبيعلي حمد شناوة محمود3932101521202029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الفضيلة للبناتادبيايه عدنان هاشم عجالن3933101522084007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينبأ محمد حامد علي3934101522129015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين سعد اسماعيل شالل3935101521017017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الرضوانية للبنينادبيطارق ياسين حمود محمود3936101521041021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى عمر عيسى زيدان3937101521014056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الفردوس للبناتادبيزينب دحام خلف مهدي3938101522090030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية دجلة للبناتادبيميسم حقي اسماعيل ياسين3939101522095052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية بالل المختلطةادبيعبد الواحد محسن ابيض حسين3940101521150024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيمريم معاذ عائد عبد المهدي3941101522092022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الرضوانية للبنينادبيحسين خضير حماد علوان3942101521041014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية مصطفى جواد للبنينادبينور الدين عالء صيوان عبد هللا3943101521015068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي حسين داود عبد الحسين3944101521008068
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الخضراء للبنينادبيحسين علي محمد كريم3945101521013020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية التراث العربي للبناتادبيمريم ثامر ناجي شويع3946101522123071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الكريم حاتم سلطان طرفة3947101521160023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الرافدين للبنينادبيبالل ياسين عويد علي3948101521009016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيهبه قاسم محمد بريسم3949101522106054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الجامعة للبناتادبيغفران مصطفى نجم عبد هللا3950101522091045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الجامعة للبناتادبيريام عادل جميل عبد الجليل3951101522091023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد مصطاف خليل شكر3952101521016076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد جاسم مهدي محمد3953101521008091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426النازحاتادبيعذراء حماد شهاب حمد3954101522501058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الوثبة للبناتادبيميالد حكيم لفته سلمان3955101522105031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الكرخ للبناتادبيشهد فوزي محمد علي حسين3956101522076023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية سيبويه للبنينادبيمحمد سالم عبد هللا جسام3957101521032035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينشور سامي رحيم حسين3958101522094023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية عمر المختار للبنينادبيكرار حيدر مجيد محمد3959101521004024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الغزالية للبنينادبيجعفر رحيم جلود جبير3960101521008017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد حيدر عبد هللا منكاش3961101521008046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المثنى للبنينادبيعبد الحميد علي عبيد محمد3962101521022027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الجامعة للبناتادبينبأ خالد محمد عبد الكريم3963101522091051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الكندي للبنينادبيعبد الحكم صهيب صالح احمد3964101521019007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية بغداد للبناتادبياماني شريف حبيب علي3965101522117006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424إعدادية الغزالي المسائية للبنينادبيمحمد عبد الوهاب كاظم علي3966101521202046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الحضارة للبناتادبيطيبة سعد كامل محمود3967101522108021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية العامرية للبنينادبيطه سامي رحيم حسين3968101521020045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الفضيلة للبناتادبيمريم حبيب بريسم سلمان3969101522084032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيهدى عامر علي حسين3970101522094026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية العامرية للبناتادبيكوثر اركان مظهر حميد3971101522118037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية االندلس للبنينادبيعلي نصير علي كشيش3972101521012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الجامعة للبناتادبيغيد توفيق احمد توفيق3973101522091046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعداية المعراج للبناتادبيشيرين عبد راضي محمد3974101522113041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسيل شهاب احمد حمد3975101522109009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الرضوانية للبنينادبيمصطفى محمد علي محمود3976101521041053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية اجنادين للبناتادبيرؤيا محمود رجب محمد3977101522120037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى احمد فهد نزال3978101521009062
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االندلس للبنينادبيعزيز محمد جعفر عزيز3979101521012014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية أبي غريب المسائية للبنينادبيسعيد عادي مخلف عويد3980101521200098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الفاروق للبناتادبيسمارة سعد كاظم عبد الواحد3981101522119021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الحكمة للبناتادبيرسل خالد محمد عباس3982101522107012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية البيان للبناتادبيرويده شمسي صادق جعفر3983101522096027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الواسطي للبنينادبيمهند شهاب احمد محمد3984101521040040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المصطفى للبنينادبيوسام سليم محيميد جميل3985101521017069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية اجنادين للبناتادبيمروه سليمان مناجد ساجر3986101522120081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الكرخ للبناتادبياسماء مجيد كاظم خميس3987101522076007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية اجنادين للبناتادبيايمان رشيد حميد سويدان3988101522120014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية اجنادين للبناتادبييسر سليمان خالد احمد3989101522120118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى مشتاق طالب عبد الكريم3990101521005053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر موحان حمزه عبد3991101521008036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية شمس العراق المختلطةادبيرضوان ماهر راشد هتيمي3992101521152007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفاروق للبناتادبيهبه اكرم اكبر جعفر3993101522119046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المثنى للبنينادبيسفيان شعالن علي حمد3994101521022020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الرضوانية للبنينادبياحمد كريم علي هزاع3995101521041003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية العامرية للبنينادبيهمام صباح نوري قاسم3996101521020096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االنفال للبناتادبيصفا رشيد احمد عبد3997101522101048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية العراقي للبنينادبيعلي احمد علي نخش3998101521005032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الداودي للبنينادبيعبد الرحمن عمار عبد المنعم حسن3999101521029016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيعلي منذر علي عبد المجيد4000101521047010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعثمان محمود عواد مشكور4001101521035036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الجامعة للبناتادبيغفران صادق محمد كاظم4002101522091043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية العامرية للبنينادبياحمد جاسم محمد عداي4003101521020008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية العامرية للبناتادبيلقاء طه محسن علي4004101522118039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية اجنادين للبناتادبيدنيا عوف عبد الرحمن عسكر4005101522120034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيحنين عزيز احمد سليمان4006101522099016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية االنفال للبناتادبيريم حقي اسماعيل حامد4007101522101031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية السياب للبناتادبيايه محمد فريد عاصم4008101522077010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية السياب للبناتادبيرشا طارق عبد الرزاق حمدان4009101522077021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية التراث العربي للبناتادبيزهراء عباس ذياب جثير4010101522123026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الخضراء للبنينادبيطه محمد عبد الهادي محمد4011101521013030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد االعلى جمعه غازي فرج4012101521008057
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزينب علي كريم جيخاو4013101522106024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد ارشد هادي جاسم4014101522106032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية المثنى للبنينادبييوسف احمد خلف راشد4015101521022059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيكرستينا روكان قرياقوس طوبيا4016101522106040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية المتنبي للبنينادبيمروان عباس عبد الجبار سيد4017101521027054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمارين عدنان مظلوم مراد4018101522106042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمر خميس أسود شالل4019101521024046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتادبيزينب سامي سهم طعمه4020101522126003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية العراقي للبنينادبيحسين علي حسين محل4021101521005015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الرائد للبنينادبيمصطفى ياسين تركي عبد هللا4022101521001029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االسراء للبنينادبيمروان كريم خلف ابراهيم4023101521011058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االسراء للبنينادبيعلي محسن خليل ابراهيم4024101521011038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الغزالية للبنينادبيجعفر مزهر أمطير حمود4025101521008018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن مصطفى محي الدين مدحت4026101521014026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد احمد شوقي محمد4027101521015048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االسراء للبنينادبيرافد عبد الكريم ناجي احمد4028101521011014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى شهاب احمد فريح4029101521011060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية العراقي للبنينادبيعبد القادر رياض ابراهيم ثيل4030101521005027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا سليمان4031101521047013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفضاء قحطان شكير خليل4032101522109086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الرضوانية للبنينادبيعبد الخالق سعد حمد علوان4033101521041023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياسعد حسين علي حسون4034101521205016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الداودي للبنينادبيمحمد مصطفى منذر زكي4035101521029030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية صقر قريش المختلطةادبياثير الزم عنيد زايد4036101521155001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية اجنادين للبناتادبياسراء عصام نوري محمد امين4037101522120004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية عمر المختار للبنينادبيبالل مصطفى جبار احمد4038101521004005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الغزالية للبنينادبيزين العابدين حسين مطر عبيد4039101521008044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية مصطفى جواد للبنينادبينور الدين محمد علي احمد4040101521015069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المثنى للبنينادبياحمد اياد عبد هللا خضر4041101521022002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية العامرية للبناتادبينجاه خالد عبد الخالق نجيب4042101522118049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية بغداد للبناتادبيسما سعد هاشم حميد4043101522117033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد بشير صالح حسين4044101521027042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية البطولة للبناتادبيمريم قيس عبد هللا مليك4045101522110119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى محمد عكاب عبد4046101521011061
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية بدر الكبرى للبنينادبييعقوب محمود مطر فياض4047101521021056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الرضوانية للبنينادبيسيف محمود حسن منصور4048101521041018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العامرية للبنينادبيحسين نبيل كاظم حسن4049101521020021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية حطين للبناتادبيربا ميسره كمال عبد هللا4050101522079017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد حافظ علي حافظ راشد4051101521005044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية التراث العربي للبناتادبينورهان راضي مكطوف طاهر4052101522123088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العراقي للبنينادبياحمد عبد الكريم عبد الرزاق عباس4053101521005005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي نجيب عبد جابر4054101521008080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الجامعة للبناتادبيحنان محمد نوري توفيق4055101522091013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية البيان للبناتادبيهدير ماجد عبود عون4056101522096071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية البطولة للبناتادبينور عماد حسين علي4057101522110134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية ابي غريب للبناتادبيافنان طالل جالل عبد هللا4058101522111007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الواسطي للبنينادبياحمد جاسم حسين علي4059101521040003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االمين للبنينادبياحمد سالم كريم خلف4060101521018002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الغزالية للبنينادبيعمار شاكر محمود عيسى4061101521008083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية بغداد للبناتادبيسهاد باسم شهاب احمد4062101522117036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء هاشم جبر علوان4063101522114016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االنفال للبناتادبيديانا عماد تقي فهمي4064101522101021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الرشيد للبنينادبييوسف نزار سعيد عباس4065101521042034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعداية المعراج للبناتادبياطياف اسماعيل احمد محمود4066101522113002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية المجد المختلطةادبيخنساء نايب عبد هللا دبيج4067101522157002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية البيان للبناتادبيبنين شهيد شمام شياع4068101522096016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية فلسطين للبناتادبياسراء محمد شبالوي عباس4069101522114003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر نافع محمود زيدان4070101521017044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية النبوغ للبناتادبيرشا علي فاضل محمود4071101522098012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية اليرموك للبناتادبيرحيق عبد الرحمن طه ياسين4072101522093011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الحضارة للبناتادبيماجده ماجد عواد حسين4073101522108026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الشموخ المختلطةادبيعلي خلف حميد عسل4074101521159016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الشموخ المختلطةادبيوطبان ابراهيم دخيل مروح4075101521159027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الغزالية للبنينادبيسيف علي علي حسون طليع4076101521008051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي هاشم حسن مصيخي4077101521008082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي صادق محسن صحن4078101521015034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المثنى للبنينادبيعلي ناظم غازي جبر4079101521022036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية البطولة للبناتادبيخديجه فالح مهدي صالح4080101522110037
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية البطولة للبناتادبيرونق زياد حسين عجاج4081101522110058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا يوسف احمد فرحان4082101521022031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الحضارة للبناتادبيموج مناع شالل حماد4083101522108031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الرحمن للبناتادبيسوالف حيدر غازي ثجيل4084101522103015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية التراث العربي للبناتادبيفاطمة علي حميد ابراهيم4085101522123062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد السالم محمد نواف خلف4086101521013034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الخضراء للبنينادبيسالم غانم جبر حامد4087101521013026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية القدس للبنينادبيعمر فائز قاسم محمد4088101521014038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد وليد جبار رحيمة4089101521015057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف احمد محمد جاسم4090101521017072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الفردوس للبناتادبياسماء عبد الصمد علي عبد اللطيف4091101522090005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيشاهة شامل فياض محيميد4092101522092015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية البطولة للبناتادبيساره هادي صالح محمد4093101522110069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين اكرم غضبان عنب4094101521008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االنفال للبناتادبيريم صفاء سلمان عباس4095101522101032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الكرخ للبناتادبيمنار سمير عبد العزيز عواد4096101522076042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية دجلة للبناتادبيبراء باسم محمد جسام4097101522095012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيغفران ياسين عباس حمادي4098101522099033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الداودي للبنينادبيليث هيثم قدوري جاسم4099101521029026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية اليمن للبنينادبيحذيفة خالد قحطان عبد اللطيف4100101521016024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الداودي للبنينادبيانمار لؤي صبحي نجم4101101521029006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الشباب للبنينادبيمحمد جبار صالح خلف4102101521023020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية العامرية للبنينادبيعمر زياد طارق جياد4103101521020069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية حطين للبناتادبينور مؤيد حميد عواد4104101522079038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية االسراء للبنينادبيعمر سعد احمد عباس4105101521011042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اجنادين للبناتادبيقمر محمود مهدي حسون4106101522120079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية التراث العربي للبناتادبينهله علي عبد الواحد حسن4107101522123082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اجنادين للبناتادبيمريم عبد السالم عبد الكريم جاسم4108101522120087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الغزالية للبنينادبياسماعيل سمير زياد اميلي4109101521008013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد جاسم محمد علي4110101521015003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الخضراء للبنينادبيسراج الدين ضياء ابراهيم حمادي4111101521013025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى567اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميرفل سمير هادي احمد4112101512086057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية الغزالية للبنينعلميمنتظر عادل حسن منكاش4113101511008113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى517ثانوية التراث العربي للبناتعلميزهراء محمد قاسم عبد الحسين4114101512123033
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية الرسالة للبناتعلميسكينه جعفر باقر عباس4115101512115130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية ابي غريب للبنينعلميعلي هادي حماد احمد4116101511024049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية النبوغ للبناتعلميزهراء عالء عبد الواحد ماشي4117101512098012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية المتنبي للبنينعلميحسين زيد خلف رمضان4118101511027019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الغزالية للبنينعلميمصطفى عالء فليح حسن4119101511008109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية الخضراء للبنينعلميمحمد عدنان حمد ضاحي4120101511013227

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية البيان للبناتعلميزينب علي مولى مهاوي4121101512096021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الرشيد للبنينعلميبكر احمد كامل محمد4122101511042014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية الرافدين للبنينعلميهمام صباح مرير حسين4123101511009069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية بغداد للبناتعلميرفل ثائر عبد القادر عمران4124101512117038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية حطين للبناتعلميمها عامر سعود رحيم4125101512079042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471إعدادية الغزالي المسائية للبنينعلميابراهيم هشام خضر سلمان4126101511202003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية المصطفى للبنينعلميعبد هللا صدام عبد الستار محمد4127101511017070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية العامرية للبنينعلميمحمد زيد خلف رمضان4128101511020152

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية العامرية للبنينعلميامير خزعل صالح وهيب4129101511020033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الكندي للبنينعلميكرار عقيل ابراهيم كاظم4130101511019102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456.6اعدادية الرسالة للبناتعلميعال عامر مجيد خميس4131101512115155

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية المصطفى للبنينعلميعز الدين مصطفى محمد ياسين4132101511017076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي أحمد جاسم حمادي4133101511017078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية بغداد للبناتعلميآيات عامر عبد الستار حسن4134101512117003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية العامرية للبناتعلميرسل نجم عبد هللا سليم4135101512118043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية القدس للبنينعلميغزوان حميد غزاي محمد4136101511014107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الرائد للبنينعلميمهيمن فالح قاسم كاظم4137101511001033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الرشيد للبنينعلميمحمود تحسين ذيب نزال4138101511042054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية البطولة للبناتادبيداليا عبد الكريم عبد الستار وهيب4139101522110038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية السياب للبناتادبيايه محمد ابراهيم خضر4140101522077009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينهى سهيل عبد هللا جاسم4141101522109103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفاروق للبناتادبيصفا رياض عبد الواحد رشيد4142101522119024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الخضراء للبنينادبيسيف محمد خلف نجم4143101521013085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الحضارة للبناتادبيرواء عبد الكريم سلمان نجيب4144101522108010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية النبوغ للبناتادبيدينة احمد مهدي سلمان4145101522098009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد عبد الكريم صادق جاسم4146101521033034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الداخلية للبنينادبيخطاب عمر علي حسين4147101521033013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى سعد مروح حسين4148101521013074
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الفضيلة للبناتادبيموده حمزة حسن علي4149101522084036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الحارثية للبناتادبيزهراء حيدر عبد المجيد حميد4150101522112008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الحكمة للبناتادبيورود يحيى فليح حسن4151101522107040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيفاطمة طارق ابراهيم لطيف4152101522092020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الغزالية للبنينادبيعادل احمد بدر عكله4153101521008054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب احمد جبار حامد4154101522114017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية بغداد للبناتادبيتقى هيثم عبد عبود4155101522117011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية التراث العربي للبناتادبيسجى صالح عبد االمير سعيد4156101522123037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيريام وسام وادي عباس4157101522106019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية اليرموك للبناتادبياسالم عداي موسى عبد4158101522093003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد جاسم محمد فياض4159101521011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفاروق للبناتادبيطيبة مدين هادي مندب4160101522119028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية التراث العربي للبناتادبيفاطمه حسين بدر حسن4161101522123063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية النصر المسائية للبنينادبيحكيم احمد عطيه فاضل4162101521206017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياميمه قحطان عبد اسماعيل4163101522109017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا عبد اسود صالح4164101521017033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الداودي للبنينادبيداود حمدي داود حامد4165101521029011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية البطولة للبناتادبيرنا عادل عطيه مهدي4166101522110056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الجامعة للبناتادبيايناس خالد حسن محمود4167101522091007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى رائد هاتف فائق4168101521027056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية ابي غريب للبناتادبيمريم عمر الفاروق رشيد محمد4169101522111022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية العامرية للبنينادبيمحمود انور عبد صالح4170101521020086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيغصون عمار عبد اللطيف عبد الرسول4171101522099031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الحضارة للبناتادبيساره محمد جاسم مطر4172101522108012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية النبوغ للبناتادبيشهد جبار عباس عبد عون4173101522098019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيصالح نوري حميد سليمان4174101521160018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد هللا مصطفى احمد مصطاف4175101521033022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية عمر المختار للبنينادبيسجاد رائد محمد عبد4176101521004008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية القدس للبنينادبيعثمان هشام جاسم محمد4177101521014032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيذو الفقار عالء رضا جابر4178101521015017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه واثق عذاب سبتي4179101522077036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية البيان للبناتادبيجنه تقي نعمه عبد هللا4180101522096018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الجامعة للبناتادبيسرى محمود لطيف فياض4181101522091031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الداخلية للبنينادبيحذيفه اسامه كامل جاسم4182101521033009
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا مالك عبد النبي متعب4183101521001019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى زياد نايف حسن4184101521015063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الداودي للبنينادبيمحمد كاظم محمد ذعار4185101521029029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية اجنادين للبناتادبينجاه شالل فرحان حمد4186101522120098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الجامعة للبناتادبينور محمود خضير حسون4187101522091055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الحضارة للبناتادبيسوريه مجيد حسن اسماعيل4188101522108015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية اليمن للبنينادبيحسين فائز عبد الجبار عبد هللا4189101521016028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الخضراء للبنينادبيمروان مدني عبد الواحد احمد4190101521013073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيامنه صباح اسماعيل محسن4191101522109014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصبا عباس حسين علي4192101522109068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية اجنادين للبناتادبيحنين عادل عبد هللا محمد4193101522120025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية ام سلمة للبناتادبينور محمود محيسن راضي4194101522097038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية االيالف للبناتادبيرسل عبد السالم حسن صالح4195101522104001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية ابي غريب للبناتادبيعتاب ماجد عبد هللا حمود4196101522111018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العامرية للبناتادبيطيبه طارق عفتان فارس4197101522118031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية بغداد للبناتادبيسما اياد محمد رضا داود4198101522117032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي طالب ابراهيم كاظم4199101521015035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية التراث العربي للبناتادبيمينا ابراهيم حسن طاهر4200101522123076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االمين للبنينادبياوسم عماد كاظم سلمان4201101521018003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية العامرية للبنينادبياحمد انمار حسام عبد اللطيف4202101521020005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الفضيلة للبناتادبيهيالنة نمير داود ياسين4203101522084044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية البطولة للبناتادبيمروج عبد القادر ابراهيم عبد هللا4204101522110115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية التراث العربي للبناتادبينور علي جبار رسيل4205101522123085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيهبه فوزي مطلك ناصر4206101522106053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الداودي للبنينادبيياسر زيد جبار علي4207101521029037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية البطولة للبناتادبيأفنان احمد محمود محمد4208101522110011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الفردوس للبناتادبيشيرين حمدان اسماعيل حمدان4209101522090037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحامد جودة جداح هيجل4210101521015009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياسماعيل عبد مهدي صالح4211101521205018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية صاحب البراق للبنينادبياحمد عبد الوهاب احمد عبد4212101521035003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الفاروق للبناتادبينور رفعت مطلك عبد الرحمن4213101522119042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيخالد سداد محمد صالح احمد خالد4214101521205038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية شمس العراق المختلطةادبيحسين هاشم فياض حسين4215101521152005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية بغداد للبناتادبيسنا محمد هادي فؤاد4216101522117034
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الداودي للبنينادبيمصطفى رفعت محمد طه4217101521029032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية دجلة للبناتادبيغفران عبد الرزاق سعيد سليم4218101522095044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمريم محمد عبد الحسين محي4219101522106044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية اجنادين للبناتادبيمريم عماد محمد رمزي سليمان4220101522120091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الوثبة للبناتادبيفيان رائد عبد الجبار عبد الحميد4221101522105025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينهى خالد صالح عبد4222101522109102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية القدس للبنينادبيمهيمن قيس حسين سليم4223101521014063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمنتصر حميد جاسم سهيل4224101521205103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية االنفال للبناتادبياسماء هيثم خليل حمد4225101522101006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية العامرية للبناتادبيوصال توفيق فيصل عبد الواحد4226101522118059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية بغداد للبناتادبيمها احمد غازي عبد هللا4227101522117051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية العامرية للبنينادبيعلي فالح هذال سباهي4228101521020064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الحكمة للبناتادبيرنين زياد ناجي خلف4229101522107015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الجامعة للبناتادبيدالل جاسم محمد احمد4230101522091016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد احمد عبد شرتوح4231101521035050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية سيبويه للبنينادبيياسين عصام نجم عبد هللا4232101521032044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيتبارك ليث صالح محمد4233101522099014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الرضوانية للبنينادبيعمار محمود يونس نده4234101521041033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيياسمين بكر حمه امين رشيد4235101522106056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفاروق للبناتادبيغفران علي حسين علي4236101522119030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الغزالية للبنينادبييونس محمد زهراو خالطي4237101521008126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الوثبة للبناتادبيهدى علي عبد هللا محمد4238101522105039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الشموخ المختلطةادبياحمد عبد الرزاق سليمان صالح4239101521159002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الرائد للبنينادبياسامة قصي سليم مهدي4240101521001006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الفضيلة للبناتادبيدعاء طالب عزاوي ياسين4241101522084015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيزيد وليد عبد صالح4242101521021019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية دجلة للبناتادبيايه عبد هللا شياع بردي4243101522095011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيايوب محمود مطر فياض4244101521021012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الغزالية للبنينادبيباقر محمد رحيم حميدي4245101521008014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الغزالية للبنينادبيسيف سعد مصطفى مثنى4246101521008050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الرشيد للبنينادبينزار نوفل جاسم محمد4247101521042032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المصطفى للبنينادبيرامي ايهم ادهام سليمان4248101521017024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الكفاح العربي للبناتادبياماني حارث عبد الكاظم عطية4249101522092002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمود مازن محمود ياسين4250101521033035
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الرضوانية للبنينادبيياس خضير محمد مروح4251101521041061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيحسين عباس عدوان وسمي4252101521021017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الكرخ للبناتادبيمريم خالد حميد علي4253101522076041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الحضارة للبناتادبياالء ساعد محمود محيميد4254101522108005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيليث قاسم حبتور حنفوش4255101521160027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المتنبي للبنينادبيزيد فالح حسن محسن4256101521027018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية فلسطين للبناتادبيهناء سمير عباس ياسين4257101522114036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية البطولة للبناتادبيميساء حامد عبد الكريم احمد4258101522110123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعداية المعراج للبناتادبيامال ماجد داود سلوم4259101522113004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الغزالية للبنينادبينعمه عبد هللا رحيم حميد4260101521008118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيسجاد محمد جمعة داخل4261101521015021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد قاسم محمد حسن4262101521013068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية العراقي للبنينادبيعلي داود سالم محمد4263101521005035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيياسين طه جاسم محمد4264101521021055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الرضوانية للبنينادبيايمن حامد عايد فياض4265101521041008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الخضراء للبناتادبيدالل حسين فاضل حسين4266101522089010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية بغداد للبناتادبيشذر رائد عبد الوهاب سلمان4267101522117037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية القدس للبنينادبيعمر سعد عبد الوهاب عماش4268101521014036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الغزالية للبنينادبيمصطفى فاضل علي جمعه4269101521008113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الفردوس للبناتادبيدعاء حميد مجيد حميد4270101522090019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيساندي رشيد عدنان رشيد4271101522106027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيابراهيم سعد خالد مهدي4272101521021001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمه بشير سعيد غريب4273101522118035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العامرية للبنينادبييوسف اثير يوسف عباس4274101521020100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية النصر المسائية للبنينادبيحارث سالم مخلف ابراهيم4275101521206015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمود شبيب عيسى خلف4276101521008105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الغزالية للبنينادبيمصطفى علي مانع رسن4277101521008112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية ابي غريب للبناتادبياسراء مؤيد رشيد جاسم4278101522111005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا هادي عبد هللا عواد4279101521013043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الحكمة للبناتادبيحنين سري نجم عبد هللا4280101522107007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الكفاح العربي للبناتادبينبأ جاسم محمد سالم4281101522092025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد الرحمن علي عبد العزيز مجيد4282101521033018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.6ثانوية الخضراء للبناتادبيحنين باسم محمد جبار4283101522089006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد طالل محمد جاسم4284101521008097
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الحضارة للبناتادبيساره مشعان حميد ضاري4285101522108013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الرحمن للبناتادبينور صباح عبد الرضا عبد الحسين4286101522103025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الكرخ للبناتادبيسحر علي عبد الكريم عبد الرحمن4287101522076020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعداية المعراج للبناتادبيهديل عبد المنعم حسن علي4288101522113070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المصطفى للبنينادبيحسام حسين كريم احمد4289101521017015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية العراقي للبنينادبيابراهيم عباس حسين علوان4290101521005001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الرحمن للبناتادبيحوراء هادي علي شنيار4291101522103007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية ابي غريب للبناتادبيهجران محمد عبد الصمد رسول4292101522111031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعداية المعراج للبناتادبيسمر ياسين صالح حسين4293101522113036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية التراث العربي للبناتادبيكيالس حسين رسول عبد هللا4294101522123067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية التراث العربي للبناتادبيميس منير حميد خليل4295101522123074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن باسم حسن علي4296101521017016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية بغداد للبناتادبيهدى عبد العزيز اسماعيل صباح4297101522117057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية السياب للبناتادبيبسمه محمد بلداوي عبد4298101522077012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ام سلمة للبناتادبينبأ احمد فاضل محمد4299101522097033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الواسطي للبنينادبيبركات عبيد فاضل فرحان4300101521040013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الوثبة للبناتادبيحنان ابراهيم حسين سلمان4301101522105007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الفضيلة للبناتادبيمريم سليم عبود محمد4302101522084033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي خالد سعيد مهدي4303101521015032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية اليمن للبنينادبيحيدر علي فاضل عباس4304101521016031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى عامر جاسم محيميد4305101521016084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية اليمن للبنينادبيخلدون طارق ابراهيم سعيد4306101521016036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية اجنادين للبناتادبيمريم عبد هللا صالح علي4307101522120089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الفضيلة للبناتادبيشمس غالب محمد حسن حسين4308101522084023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد قاسم فنجان صالح4309101521008049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشيرين مجيد حميد علي4310101522129011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية اجنادين للبناتادبيعائشه باسل احمد ياسين4311101522120071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الخضراء للبنينادبيعالء حسين علي شهاب4312101521013045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد هللا ابراهيم علي شحل4313101521010024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية البطولة للبناتادبيحنين كريم فزع حسين4314101522110033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الداخلية للبنينادبيمصطفى محمد احمد علي4315101521033038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الكرخ للبناتادبياسراء احمد مصطفى طارق4316101522076004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االمين للبنينادبيعبد المهيمن شعالن كاظم خماس4317101521018015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد عباس حسين عبد4318101521008098
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي كريم خضير عباس4319101521004018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين علي حسين ياسين4320101521015013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن قاسم محمد طه4321101521016044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الرحمن للبناتادبيرسل خليل جميل خلف4322101522103009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية التراث العربي للبناتادبينور عبد الكريم حمادي كاظم4323101522123084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المصطفى للبنينادبيأحمد عبد المنعم مال هللا رحيم4324101521017006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الفردوس للبناتادبيزمن عدنان حسن سلمان4325101522090028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الرائد للبنينادبيصادق جعفر صادق داود4326101521001017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية االسراء للبنينادبينمير ابراهيم فاضل محمد4327101521011065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمصطفى حازم محمد عبد الحسين4328101521203088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية البطولة للبناتادبيعلياء رحيم حسين عبيد4329101522110098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد عباس خضير حمود4330101521010048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيافنان عبد الكريم ابراهيم محمد4331101522094002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعلي حاتم كريم ابراهيم4332101521021031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية اجنادين للبناتادبيبدور احمد ياس خضير4333101522120016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيتماره مسعود جميل خزعل4334101522106010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية اليمن للبنينادبيسامر حميد ربيع علوان4335101521016037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الغزالية للبنينادبيكرار محمد طعمه كاصد4336101521008089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الحكمة للبناتادبيرونق ابراهيم جاسم حمد4337101522107016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الحكمة للبناتادبيفاتن عامر عبد الرزاق احمد4338101522107027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي ثامر رشيد جواد4339101521017036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر عماد ياسين نايف4340101521027035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد فاضل محمود4341101521017065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية البيان للبناتعلميهدى احمد عبد الكريم حنتوش4342101512096050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الداخلية للبنينعلميمحمد صبحي عواد يوسف4343101511033057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعداية المعراج للبناتعلميزينب عطيه علي احمد4344101512113032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الرشيد للبنينعلمياحمد مزاحم محمد نوري حسين4345101511042008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية البطولة للبناتعلميرسل محمد كامل زكم4346101512110053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية البطولة للبناتعلميبراء صفاء علي حمادي4347101512110034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ابي غريب للبناتعلميرسل اسماعيل حماد جاسم4348101512111012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية اليمن للبنينعلميعبد العزيز احمد صالح عبد هللا4349101511016054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى هيثم فالح شاكر4350101511019133

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية القدس للبنينعلميبالل عامر رجب صالح4351101511014034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعداية المعراج للبناتعلمياالء نعمه عياش حسين4352101512113007
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه عماد عباس جعفر4353101512117088

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية البطولة للبناتعلميعائشه احمد فخري عبد الغفور4354101512110085

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميمحمود عبد الوهاب محمد ياسين4355101511044014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية اليمن للبنينعلميمصطفى حسين علي خليفة4356101511016111

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الحضارة للبناتعلميسحر نزار حسين خليفة4357101512108015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الجامعة للبناتعلميمالك احمد نايف حمادي4358101512091095

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية العامرية للبناتعلميمروه نزار موفق عبد الفتاح4359101512118116

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية اجنادين للبناتعلمينرجس مصطفى كامل محمد4360101512120136

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الجامعة للبناتعلميفاطمه مناف داود سلمان4361101512091083

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المأمون للبنينعلمياحمد مضر طه عباس4362101511006004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمة صالح ابراهيم صالح4363101522119031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايام حسام علي ابراهيم4364101522099007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد طاهر صديق احمد حسين4365101521016072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410النازحينادبياحمد ياسين عطيه عويد4366101521500006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المتنبي للبنينادبيبالل غسان نعمان ابراهيم4367101521027067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الرضوانية للبنينادبيوليد اسعد علي حسين4368101521041059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية بدر الكبرى للبنينادبياحمد عبد الرحمن محمود خليفة4369101521021004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الحضارة للبناتادبيايات حمدان عبيد منصور4370101522108007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية العامرية للبناتادبيلبنى حاتم ثابت مرعي4371101522118038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية االسراء للبنينادبيعبد هللا عايد فزع عبد هللا4372101521011027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الحضارة للبناتادبيضحى حميد عبد هللا عباس4373101522108020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى حسين عبد الفتاح منير4374101521014053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيرقية سالم محمد احمد4375101522223006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية المثنى للبنينادبييوسف عدنان جميل نهار4376101521022061

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي كاظم محسن حسين4377101521008076

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية القدس للبنينادبيمحمود تذكار اسماعيل كاطع4378101521014049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الداودي للبنينادبيياسر محمد قاسم محمد4379101521029039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية اجنادين للبناتادبيرسل عبد القادر سلمان عباس4380101522120040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيماردين بكر حمه امين رشيد4381101522106041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية العامرية للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا سليم4382101521020084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء طالل خلف ابراهيم4383101522119049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية اجنادين للبناتادبيدالل طارق عبد زبير4384101522120033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعداية المعراج للبناتادبيزهراء محمد حسين سرهد4385101522113029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية القدس للبنينادبيأحمد خليل غايب عبد هللا4386101521014004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف احمد عبد الرسول سلمان4387101521017071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسجى محمود عواد جاسم4388101522109060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا باسل احمد ياسين4389101521013038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعبد العزيز عصام نواف حسين4390101521021024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعلي عبد السالم محمد عبد هللا4391101521021034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367ثانوية دجلة للبناتادبيبراء عبد نزال مغير4392101522095013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364اعدادية المثنى للبنينادبيعمر صباح درع خلف4393101521022037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363اعدادية الرحمن للبناتادبيسالي سالم سعد خريبش4394101522103014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه ثائر صالح مهدي4395101522117044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية ابي غريب للبناتعلميصفاء نوري محمد عبد هللا4396101512111023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الحكمة للبناتعلميساره عادل كريم عدوان4397101512107017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلميمينه دريد عبد الرحمن شكر4398101512106033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الرسالة للبناتعلميمينا زهير كريم حسن4399101512115206

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المصطفى للبنينعلميطيف محمد رشيد مرعي4400101511017056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية السياب للبناتعلميشهد عبد الستار عبد الجبار ابراهيم4401101512077063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الفضيلة للبناتعلميهدير محمد فضال حمادي4402101512084038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية البيان للبناتعلمينور جاسم علوان بالسم4403101512096047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية اليمن للبنينعلميمحمد حسين علي حسين4404101511016097

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الرافدين للبنينعلميليث فاضل عباس شنيت4405101511009047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية اليرموك للبناتعلميلبنى احمد عيسى موسى4406101512093035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الرافدين للبنينادبيهيثم عبد هللا فياض اسماعيل4407101521009065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االندلس للبنينادبيمحمد وليد فاضل علي4408101521012025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية صاحب البراق للبنينادبيسفيان ماجد حميد فياض4409101521035023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الصقر المسائية للبنينادبيعماد حميد رشيد فرحان4410101521208047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الكفاح العربي للبناتادبينجود شاكر عماش ملوح4411101522092026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا رياض فاضل عباس4412101521018013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد عبد هللا حميد عبد هللا4413101521022053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية العامرية للبناتادبيمريم ضياء عباس احمد4414101522118044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية الكرخ للبناتادبيميعاد داود سلمان محمد حسين4415101522076046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيعباس نعيم أمين خسير4416101521203047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375اعدادية االسراء للبنينادبيعلي حسين علي خليفة4417101521011035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية العراقي للبنينادبييوسف فيصل فهد ذهب4418101521005060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي طه عماش طه4419101521033023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الحارثية للبناتعلميداليا خليل ابراهيم صادق4420101512112007
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الفردوس للبناتعلميحنين حسين شكر محمود4421101512090026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية مصطفى جواد للبنينعلميعبد هللا عبد المطلب هاشم احريب4422101511015045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية اليمن للبنينعلميعبد القادر سمير حمودي رمضان4423101511016056

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية ام سلمة للبناتعلميحنين احمد عواد عبد4424101512097009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينعلميمحمد طالب سوعان سالم4425101511045012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعداية المعراج للبناتادبيوضحه محمد مظهر خميس4426101522113075

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية بغداد للبناتعلميمريم ليث حسام الدين عباس4427101512117107

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الخضراء للبنينعلميعبد هللا شامل محمد صديق داود4428101511013121

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية اليمن للبنينعلميمحمد سعدون ابراهيم عبد4429101511016099

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد عبد الستار منصور علي4430101511022053

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية الفردوس للبناتعلميميس قصي اديب عبد الكريم4431101512090076

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475.4اعدادية المنصور للبنينعلمياسامة محمد عبد االمير خفي4432101511026039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية الكرخ للبنينعلميعلي حسن هادي سلمان4433101511003058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية العامرية للبناتعلميمريم امجد فاضل ابراهيم4434101512118118

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية اليمن للبنينعلميفاروق خليل ابرهيم خلف4435101511016089

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية عمر المختار للبنينعلميحسن عبد الرحيم عباس خميس4436101511004010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميزهراء سعدي ياسين عبد الرحمن4437101512086072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية االنفال للبناتادبيماهره صباح محمد امين4438101522101061

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية اليمن للبنينادبيمهند كريم احمد محميد4439101521016091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى553ثانوية حطين للبناتعلميمينا فرات عدنان عبد الكريم4440101512079044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية الغزالية للبنينعلميحيدر شرهان أدعير محمد4441101511008038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الرسالة للبناتعلميمريم شامل مصطفى توفيق4442101512115188

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية االنفال للبناتعلميزينب سالم شكري محمود4443101512101047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية المناهل األهلية للبناتعلميرقيه يونس يعكوب يوسف4444101512080010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية صاحب البراق للبنينعلميطه احمد مهدي صالح4445101511035020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية ام سلمة للبناتعلمينور صباح ابراهيم حسن4446101512097041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية التفوق االهلية للبناتعلميحنان خالد محمد دري شمس الدين4447101512086034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية العامرية للبناتعلميُعال عامر احمد سلمان4448101512118096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الداودي للبنينعلميمحمد ستار جاسم محمد4449101511029064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الخضراء للبنينعلميمصطفى محمد مهدي خاشع محسن4450101511013266

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية المنصور للبنينعلميحسن انور هاشم اسماعيل4451101511026070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.1ثانوية النضال للبناتعلميسارة مازن محمد عبود4452101512102024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية االمين للبنينعلميمصطفى فارس مجيد طه4453101511018099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية المنصور للبنينعلميرامي اكرم حنا ايليا4454101511026106
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية البطولة للبناتعلميبتول كريم جياد علوان4455101512110032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتعلميمريم علي حسين حبيب4456101512126008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية عتبة بن غزوان للبناتعلمينبأ احمد داود حسون4457101512106034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية اجنادين للبناتعلميسرى قاسم محمد علي4458101512120079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية االمين للبنينعلمياحمد حازم محمد حسين4459101511018007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية المنصور للبنينعلميحارث لؤي خليل اسماعيل4460101511026068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية المأمون للبنينعلمييوسف لؤي فليح حسن4461101511006079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الرسالة للبناتعلميرانيه ضياء ابراهيم قهرمان4462101512115070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية العامرية للبنينعلميسيف مزاحم محمد ياس4463101511020069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الفاروق للبناتعلميايناس نافع خليل اسماعيل4464101512119016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية اليمن للبنينعلميعبد هللا زياد فاضل محمد4465101511016061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الحضارة للبناتعلميزهراء عدنان طه محمد4466101512108011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية ورقة بن نوفل للبناتعلميرغد فؤاد يوسف سلمان4467101512099020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442إعدادية الغزالي المسائية للبنينادبيمحمد حميد ثنوان غضبان4468101521202044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء وسام سلمان حسين4469101522117027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ابي غريب للبنينادبيوسام سعدون اسماعيل محمود4470101521024066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الفردوس للبناتادبينور محمد حسين سعد4471101522090056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية البيان للبناتادبيايه طالب كاظم علي4472101522096011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الغزالية للبنينادبيحسن سالم غالي عليوي4473101521008022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المتنبي للبنينادبيجاسم محمد خلف حسن4474101521027014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417النازحاتادبيمريم ناظم ذاكر محمود4475101522501079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفرح عدنان محمد فايز4476101522109085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية التراث العربي للبناتادبيرند اسماعيل ابراهيم خميس4477101522123021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيطيبه عارف طراد خليفه4478101522099028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الفردوس للبناتادبيرسل سمير ثابت مطر4479101522090020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ابي غريب للبناتادبينبأ حسين طه حمد4480101522111024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الجامعة للبناتادبيغفران عدنان محمد محمود4481101522091044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الرضوانية للبنينادبيمروان نجم عبد هللا عباس4482101521041048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية العراقي للبنينادبيحسين علي حسن حمد4483101521005014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية البيان للبناتادبيحوراء رعد جاسم كاطع4484101522096021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي مهدي فليح جبير4485101521008079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية فلسطين للبناتادبينور عمر حميد محمد4486101522114032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية البطولة للبناتادبيعبير جبار ستار احمد4487101522110094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية العامرية للبنينادبيمصطفى هيثم طلعت فاضل4488101521020090
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الفردوس للبناتادبياطياف مهدي صالح محمد4489101522090007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه محمد كامل هادي4490101522109075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياشواق عبد الوهاب صالح عبد الكريم4491101522129003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الواسطي للبنينادبيحازم فارس سلمان فياض4492101521040015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية دجلة للبناتادبياميره جاسم محمد فياض4493101522095008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية االندلس للبنينادبيمحمد حيدر محمد علي4494101521012022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الفاروق للبناتادبيأميمة فهد سلمان محميد4495101522119001

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية دجلة للبناتعلميمياده احمد خالد محمد4496101512095066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية بغداد للبناتادبيجمانة باسم كاظم محمد4497101522117012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية الشموخ المختلطةادبيمحمود سليمان جاسم غضيب4498101521159023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية البيان للبناتادبيزينب صباح هالل كاطع4499101522096040

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية الكندي للبنينعلميحسن عبد الناصر عبد الرحيم عبد الجبار4500101511019041
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