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الطب/جامعة بغداد707.1ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميشمس احمد اسماعيل عبد االمير1121512109034

الطب/جامعة بغداد706.2ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميفاطمة سالم عباس حسين2121512109044

الطب/جامعة بغداد705.8ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميزينب حسن عبد االمير عزيز3121512109027

الطب/جامعة بغداد705اعدادية الضحى للبناتعلميريحان فاروق عباس علي4121512121013

الطب/جامعة بغداد705اعدادية النصر للبناتعلمينور الهدى جاسم فنجان علي5121512112130

الطب/جامعة بغداد704.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمدرضا غايب فاضل جابر6121511001060

الطب/جامعة بغداد704.2ثانوية الكوثر للمتميزاتعلمياية عبد االله مزهر رشيد7121512109008

الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميزهراء عدنان خليل علي8121512109025

الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميشهد محمد فهد خزعل9121512109036

الطب/جامعة بغداد703ثانوية الخلود للبناتعلميمريم شكر محمود ابراهيم10121512093062

الطب/جامعة بغداد702.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد يحيى ابراهيم نعيمة11121511001059

الطب/جامعة بغداد701.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد رياض محمد حسين12121511001050

الطب/جامعة بغداد700ثانوية اآلفاق للبناتعلمياسيل خالد صافي مجلي13121512114002

الطب/جامعة بغداد698.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميسارة عالء محمد كريم14121512109031

الطب/جامعة بغداد697.3ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميتبارك محمد عباس نعمة15121512109010

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية التأميم للبنينعلميامير اياد جواد علي16121511031048

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء حسن حمد مخيلف17121512107093

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية جرير للبناتعلميزينه مهدي فاضل محمد18121512089052

طب االسنان/جامعة بغداد690أعدادية الطارمية للبنينعلميمازن سعدي عبد هللا محمد19121511022161

طب االسنان/جامعة بغداد686.9ثانوية الكوثر للمتميزاتعلمياية حسين غني عبد الكريم20121512109006

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية الهدى للبناتعلميرؤى طه محمد محمود21121512106030

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية جرير للبناتعلميمنار مهند محمد صالح كاظم22121512089105

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية بابل للبناتعلميبنين سعدي محمد علي جعفر23121512095010

طب االسنان/جامعة بغداد684.5ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميدانية صبيح زكي عبد الرحيم24121512109013

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية الحرية للبناتعلميبراء علي عبد اللطيف هادي25121512107033

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية بابل للبناتعلميهديل وهاب علي حسين26121512095060

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية جرير للبناتعلميفرقان منير عبد الحسين ناصر27121512089091

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميفاطمة عبد الحسين طاهر سرحان28121512087061

الصيدلة/جامعة بغداد694.3ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميامنه مثنى عزيز بالل29121512109001

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية االنوار للبناتعلميرقية عادل كاظم نادر30121512104012

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية االنوار للبناتعلميمريم صادق عبد زيد حسن31121512104030

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية الحرية للبناتعلمياالء صادق رشيد هاشم32121512107020

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية بابل للبناتعلميسرى علي كاظم عيدي33121512095037

النفط/الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميطيبة محمد صاحب جوده34121512086026

115 من 1صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميزهراء عماد خليل ابراهيم35121512092025

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميزهراء سعيد باقر عبد الرحمن36121512109024

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد643ثانوية ام عمارة للبناتعلميسجى ماجد شخير فياض37121512117046

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد636اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد وسام احمد محمد38121511031276

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633اعدادية النور للبنينعلميحيدر ستار علي حسين39121511026041

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644ثانوية الخلود للبناتعلميلبنى موفق مجيد حميد40121512093058

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644اعدادية العراق للبنينعلميمحمد الباقر سالم راضي حبيب41121511009080

الهندسة/جامعة بغداد676اعدادية جرير للبناتعلميصفا بهاء نظام عيسى42121512089069

الهندسة/جامعة بغداد671اعدادية الزهور للبناتعلميسارة حازم علي حسين43121512105134

الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية ام عمارة للبناتعلميبنت الهدى يوسف كريم فليح44121512117012

الهندسة/جامعة بغداد669ثانوية العدل األهلية للبناتعلميساره خالد حميد مجيد45121512119008

الهندسة/جامعة بغداد669اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء نبيل سلمان جواد46121512107117

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية العزة للبناتعلميزينب ضياء رضا عبد هدو47121512118069

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعبد هللا هشام محمد حسين48121511001032

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية الزهور للبناتعلميشهد مهدي صالح عبد عون49121512105158

الهندسة/جامعة بغداد664.7ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميدانية علي عبد الحسين علي50121512109014

الهندسة/جامعة بغداد664.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي عبدالستار فاضل عبد الهادي51121511001040

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية العزة للبناتعلميرسل قاسم رسول عباس52121512118040

الهندسة/جامعة بغداد663.9ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميذرى محمد جميل جعفر53121512109018

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الكاظمية للبناتعلميرفل خليل رحمان كاظم54121512110040

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الكاظمية للبنينعلميكرار محمد حسين جبر55121511030186

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الشيماء للبناتعلميايات حيدر فيصل طبيخ56121512098015

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الفوز للبناتعلميايالف نجم عبد خليل57121512094013

الهندسة/جامعة بغداد662.9ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميتبارك نوري حسين جاسم58121512109011

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية الحرية للبناتعلمينبأ رياض عبد علي حسين59121512107224

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية التأميم للبنينعلميعلي رياض جار هللا نعمه60121511031186

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلمينور عباس فاضل عبد هللا61121512101026

الهندسة/جامعة بغداد659.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميدعاء غالب فاضل امين62121512109016

الهندسة/جامعة بغداد659.5ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميغدير عبد الباسط فتحي موسى63121512109040

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء علي مهدي عبود64121512110057

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية جرير للبناتعلميهاله عادل راضي ناهي65121512089121

الهندسة/جامعة بغداد658.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلمياحمد نظير عبد الواحد صخر66121511001006

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية العزة للبناتعلميرقيه اموري خزعل محمد67121512118042

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية النصر للبناتعلميتقوى سامي جيجان فهد68121512112027
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الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية ام عمارة للبناتعلميزهراء عادل جواد ابراهيم69121512117037

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية الحرية للبناتعلمينور حيدر علي تقي70121512107235

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميفاطمة ضياء جعفر ناصر71121512086031

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية الكاظمية للبنينعلميامير صادق جعفر حسن72121511030032

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية ام عمارة للبناتعلميمنار خليل عكيش هادي73121512117065

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينبأ عمار صادق عبد المالك74121512086037

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميمريم حازم محمد موسى75121512086034

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الشيماء للبناتعلميريام عبد الرزاق سلمان فرحان76121512098052

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياسامه قاسم محمد مشوح77121511020019

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الضحى للبناتعلميحوراء اركان محمد مجيد78121512121005

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميهبة تركي متعب عبد الكريم79121512086048

الهندسة/جامعة بغداد649.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي اياد جابر علوان80121511001033

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية الزهور للبناتعلميمريم محي رشيد محمد81121512105212

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى احمد كاظم عودة82121511031287

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميفاطمة محمد علي عباس رسولي83121512087063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670اعدادية الزهور للبناتعلمياماني محمد جاسم محمد84121512105027

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميامير محمد ناجي باقر85121511001009

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسين احمد مرتضى حسن86121511001021

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668أعدادية الفاطميات للبناتعلميغدير حيدر حاتم محمد87121512102073

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميرضوان سعيد صادق مهدي88121511001027

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميامير منير محمد عبد هللا89121511001010

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667اعدادية الحرية للبناتعلميلبنى جواد كاظم مشكور90121512107199

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية النور للبنينعلميمحمد عبدالرزاق عودة جبير91121511026124

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664ثانوية الخلود للبناتعلميهبه ضرار محمود نجم92121512093068

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية الحرية للبناتعلمينسرين محسن حسين صفر93121512107226

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية الريف للبنينعلميمحمد عدنان عالوي محل94121511029026

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميسجود صالح  الدين اسماعيل لطيف95121512096029

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسنين علي عبد الصاحب محمدجواد96121511001020

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661.5ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميغدير علي سلمان صادق97121512109041

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلمينور صادق جبار حسين98121512109055

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية الفوز للبناتعلميتبارك سلمان جبير عطية99121512094017

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعدادية الفوز للبناتعلميتبارك عقيل عبد حسين100121512094018

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية الزهور للبناتعلمينور صادق الزم فارس101121512105235

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية الفوز للبناتعلمياسراء علي عباس فرحان102121512094001
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الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657اعدادية السبطين للبنينعلميزيد مؤيد داود عليوي103121511025067

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد574ثانوية البالد للبنينعلميامين هادي صالح محمد104121511008008

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد570اعدادية الزهور للبناتعلميطيبه هللا قاسم حسن توفيق105121512105170

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد566اعدادية جرير للبناتعلميمريم اكرم لطيف محمود106121512089099

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميريهام هادي حسين محمود107121512100014

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564اعدادية التأميم للبنينعلميعلي جالل عبد الرضا مرهون108121511031175

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد563اعدادية النور للبنينعلميمنذر سعد مجيد حسين109121511026143

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد562اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء علي طالب علي110121512110056

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561اعدادية جرير للبناتعلميزهراء علي حسين سلمان111121512089041

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561اعدادية الزهور للبناتعلميرغدة محمد عبد المجيد جبر112121512105083

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد559ثانوية الخورنق للبنينعلميمهند عالء حميد جاسم113121511028032

العلوم/جامعة بغداد675ثانوية اآلفاق للبناتعلميتبارك محمد عبد هللا ابراهيم114121512114005

العلوم/جامعة بغداد655اعدادية الهدى للبناتعلميعائشه ناطق احمد فزع115121512106061

العلوم/جامعة بغداد655ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلمييقين مصطفى طالب عبد االله116121512096065

العلوم/جامعة بغداد650اعدادية الحرية للبناتعلميزينب جاسم محمد حسين117121512107123

العلوم/جامعة بغداد648للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علمياسيل عثمان محمد علي118121512084002

العلوم/جامعة بغداد627ثانوية الغفران للبناتعلميزهراء هادي عبد االمير حبيب119121512115015

العلوم/جامعة بغداد627ثانوية ام عمارة للبناتعلميصبا جمال محمد علي120121512117052

العلوم/جامعة بغداد627ثانوية ام عمارة للبناتعلميسارة حيدر محمد حسين121121512117044

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية الكاظمية للبناتعلميكوثر حسن موسى حسن122121512110103

العلوم/جامعة بغداد625اعدادية جرير للبناتعلميمروة خالد سلمان عطوان123121512089095

العلوم/جامعة بغداد624اعدادية الزهور للبناتعلميفاطمه سالم هادي صالح124121512105185

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية الكاظمية للبنينعلميمنتظر عبد الوهاب عبد العزيز عبد الرحمن125121511030253

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية الزهور للبناتعلميايات احمد نجم عبد126121512105029

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية الزهور للبناتعلميتقى عادل احمد كرز127121512105048

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد سعد كاظم عبد الحسين128121511005082

العلوم/جامعة بغداد622.3ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميفدك قاسم علي كشكول129121512109046

العلوم/جامعة بغداد620ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميتبارك صفاء صادق عبد الهادي130121512086008

العلوم/جامعة بغداد620اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى عدنان حسن محمد131121511031293

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء صالح محي جبار132121512110054

العلوم/جامعة بغداد619أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد قاسم محمد عبد133121511022031

العلوم/جامعة بغداد618.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميوسن جبار سالم سرحان134121512109059

العلوم/جامعة بغداد618ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميهيا محسن علي جبارة135121512086049

العلوم/جامعة بغداد617اعدادية الهدى للبناتعلميوئام عبد الرحيم محمد خلف136121512106101
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العلوم/جامعة بغداد615اعدادية الحرية للبناتعلميكاثرين علي رضا عبد النبي137121512107197

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية الحرية للبناتعلميامنه كريم اسماعيل عبد138121512107022

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية الكاظمية للبناتعلميريام حيدر عزيز علي139121512110043

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار حيدر عبد العظيم مهدي140121511005074

العلوم/جامعة بغداد614اعدادية النصر للبناتعلميساره كريم مجيد عبد141121512112075

العلوم/جامعة بغداد614اعدادية الحرية للبناتعلميرند كامل مجيد محمد142121512107082

العلوم/جامعة بغداد614اعدادية الفوز للبناتعلميرشا عدنان صادق جعفر143121512094044

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء كريم كامل عبد االمير144121512107112

العلوم/جامعة بغداد613ثانوية ام عمارة للبناتعلمياسراء حسين عبد الكريم حمود145121512117002

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية ابن عقيل للبنينعلميرشيد صبار مرعي يوسف146121511014022

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميزهراء حميد كاظم محمد147121512087033

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية جرير للبناتعلميزينب عماد ريسان مجيد148121512089046

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء عدنان حبيب ظاهر149121512098062

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي فارس غضبان ناصر150121511001042

العلوم/جامعة بغداد608أعدادية الفاطميات للبناتعلميزهراء خضير جابر خميس151121512102045

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية الحرية للبناتعلميرغد غالب سامي علي152121512107075

العلوم/جامعة بغداد606ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميعلي الكرار حيد سليم عباس153121511015021

العلوم/جامعة بغداد606ثانوية االنوار للبناتعلميفاطمه صادق حاجم سلطان154121512104027

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية النصر للبناتعلميسجى صباح عون حبيب155121512112080

العلوم/جامعة بغداد605أعدادية الطارمية للبنينعلميعلي حميد عبد الكريم محمد156121511022120

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية جرير للبناتعلمينبأ سمير راضي حسن157121512089112

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية العزة للبناتعلميزهراء رحيم كريم سيد158121512118049

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميسحر حميد فرحان عباس159121512096030

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية الحرية للبناتعلمينور سالم اديب عبد العزيز160121512107237

العلوم/جامعة بغداد604ثانوية الخلود للبناتعلميعبير كاظم مظهر عبود161121512093048

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية الزهور للبناتعلميزينب علي نجم عبود162121512105126

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية ام عمارة للبناتعلميمريم كميل حسن عبد الرسول163121512117063

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية النصر للبناتعلمياشواق زهير محمود محمد164121512112010

العلوم/جامعة بغداد602.2ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميعال سعد كاظم وناس165121512109039

العلوم/جامعة بغداد602أعدادية الطارمية للبنينعلميحارث طه جميل عبد هللا166121511022061

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الزهور للبناتعلميدعاء احمد حميد عسكر167121512105063

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية جرير للبناتعلميحوراء حاتم صاحب صباح168121512089017

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميسرى سعد ابراهيم محمد169121512087045

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية الشيماء للبناتعلمينور عادل حنون علي170121512098109
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العلوم/جامعة بغداد601اعدادية العزة للبناتعلميمريم رياض حسون محمد171121512118109

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية الفوز للبناتعلميفاطمة رحيم وادي محمد172121512094097

العلوم/جامعة بغداد600أعدادية الفاطميات للبناتعلمينوره بشير عبد هللا محمد سعيد173121512102099

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية باب العلم للبناتعلميعلياء محمد حسين محمد كمال الدين مصطفى174121512123012

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية جرير للبناتعلمينور عبد الكريم هادي سلمان175121512089118

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية العزة للبناتعلميحوراء ثامر عبد المجيد حميد176121512118031

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية االزدهار للبناتعلمينبأ عباس طاهر هالل177121512090046

العلوم/جامعة بغداد597ثانوية الخلود للبناتعلميتبارك علي عبد االمير عبد الحميد178121512093010

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية الشروق للبنينعلميعلي يوسف عزيز محمد179121511032110

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية الضحى للبناتعلميحوراء بشير عبد العزيز مهدي180121512121006

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد زهير عبد الرضا عبد هللا181121511031244

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميحنين عامر عباس حميد182121512087024

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية الحرية للبناتعلميزينه صالح حسن غايب183121512107140

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء عادل حسن مهدي184121512107100

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية االزدهار للبناتعلميمريم خالد علي عاصي185121512090038

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميزهراء شعالن نزار محمد186121512087036

العلوم/جامعة بغداد593ثانوية العدل األهلية للبناتعلمينور ياسر خضير محمود187121512119019

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية جرير للبناتعلميمروه جهاد ريسان مجيد188121512089097

العلوم/جامعة بغداد592.1ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميسرى حسين علي جودي189121512109032

العلوم/جامعة بغداد592اعدادية التضحية للبناتعلميصفا عصام محمد علي ابراهيم190121512091039

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد نصير محمد عبد الرضا191121511030019

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية االزدهار للبناتعلميفاطمة ستار جابر عبد192121512090036

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية التضحية للبناتعلميايه عبد الهادي محمد علي حمودي193121512091007

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية االمام الرضا للبنينعلمييوسف رمضان سلمان عبد194121511003103

العلوم/جامعة بغداد587ثانوية بابل للبناتعلميرؤى خضير عباس فياض195121512095019

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية العزة للبناتعلميسندس محمد فوزي محمد196121512118086

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلمياحمد لطيف حمد كريم197121511170002

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية العدل األهلية للبناتعلميمريم مضر محمد علي عبد العباس198121512119012

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية العراق للبنينعلميحسن علي عبد الحسين جبار199121511009029

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية التأميم للبنينعلميمنتظر صفاء عباس حسن200121511031305

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية الزهور للبناتعلميشهد جاسم والي عباس201121512105153

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية الزهور للبناتعلميأيه سيفي خزعل عبدالرسول202121512105009

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية ام عمارة للبناتعلميضحى طالل حميد رشيد203121512117054

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية باب العلم للبناتعلمينور الهدى زيد جاسم محمد علي204121512123015
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العلوم/جامعة بغداد583اعدادية الفوز للبناتعلميمريم احمد كاظم كاطع205121512094106

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية الكرامة للبنينعلميرسول ثائر طراد خضير206121511019012

العلوم/جامعة بغداد581أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر عدنان غازي حمادي207121511022145

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية النصر للبناتعلميهبه عباس صباح ميذاب208121512112139

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية بابل للبناتعلميطيبة ابراهيم عبد الحسين شنين209121512095046

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية الشروق للبنينعلمياحمد ميثم صباح فرحان210121511032014

العلوم/جامعة بغداد579ثانوية طيبه للبناتعلميساره اسامه جاسم محمد211121512082006

العلوم/جامعة بغداد579ثانوية الثائر للبنينعلميادم حمزه رحيم جبر212121511011002

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية الكاظمية للبنينعلميضرغام جاسم محمد خلف213121511030123

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية النصر للبناتعلميتبارك حيدر محمد حسين علي214121512112025

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية الحرية للبناتعلميتبارك رائد عزيز حاتم215121512107040

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية النور للبنينعلمييوسف نجم عبد الرضا برهي216121511026152

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية االمام علي للبنينعلميجاسم محمد جاسم دعدوش217121511005019

العلوم/جامعة بغداد576أعدادية الفاطميات للبناتعلميزهراء ماجد حميد سلطان218121512102050

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية بابل للبناتعلميشهد عبد هللا فياض صالح219121512095042

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد574ثانوية الخلود للبناتعلميهديل بكر أحمد نايف220121512093069

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد567اعدادية العزة للبناتعلمياسماء زهير حسن عبد علي221121512118007

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميصبا فاضل عبد العباس عبد المهدي222121512109037

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد559اعدادية النصر للبناتعلمينجاة عبد االمير عبود محيبس223121512112127

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد559اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميسجى جمال حسين راضي224121512087044

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية العزة للبناتعلمينور قاسم صادق محمد225121512118123

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد554اعدادية النصر للبناتعلميبتول نجم عبد سلمان226121512112019

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543اعدادية الحرية للبناتعلمياستبرق ثامر فاضل حسين227121512107012

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلمينور محمد مطر حسين228121512101027

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543اعدادية الزهور للبناتعلميريهام نجم شاطي عبد الحسن229121512105095

العلوم للبنات/جامعة بغداد622ثانوية التفوق للبناتعلمينجالء مسلم كطان معلعل230121512113018

العلوم للبنات/جامعة بغداد614ثانوية اآلفاق للبناتعلميزهراء محمد فاضل عباس231121512114014

العلوم للبنات/جامعة بغداد610ثانوية العدل األهلية للبناتعلميايه صالح دريب ابراهيم232121512119003

العلوم للبنات/جامعة بغداد596ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميزينب حسين جاسم حسين233121512086022

العلوم للبنات/جامعة بغداد592اعدادية الحرية للبناتعلميرنده موفق علي عبد الحسين234121512107083

العلوم للبنات/جامعة بغداد592اعدادية النصر للبناتعلميبتول هاشم صبار فليح235121512112020

العلوم للبنات/جامعة بغداد590اعدادية الزهور للبناتعلميمهى محمد ابراهيم كاظم236121512105221

العلوم للبنات/جامعة بغداد590اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء رعد عريبي جبر237121512098059

العلوم للبنات/جامعة بغداد588اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء عباس ناجي جميل238121512107101
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العلوم للبنات/جامعة بغداد580ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميريام عماد محمد توفيق239121512096019

العلوم للبنات/جامعة بغداد574ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميزينه اسامه سلمان ياسين240121512096026

العلوم للبنات/جامعة بغداد574ثانوية الرياحين للبناتعلميهدى علي حميد ياسين241121512122037

العلوم للبنات/جامعة بغداد574اعدادية النصر للبناتعلميصفاء حسين عبد هللا رسن242121512112091

العلوم للبنات/جامعة بغداد570ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميهدى سعد حسين سهيل243121512101029

العلوم للبنات/جامعة بغداد569ثانوية ام عمارة للبناتعلميرنا محمد صابط مجبل244121512117032

العلوم للبنات/جامعة بغداد565ثانوية البخاري للبناتعلميمريم مجيد محجوب حمودي245121512108039

العلوم للبنات/جامعة بغداد565ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميرقية محمد احمد عبد الكريم246121512086016

العلوم للبنات/جامعة بغداد565ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميدالل فيصل عبد الحسن هلوس247121512092017

العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميروعه هاشم عبد جميل248121512101009

العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية اآلفاق للبناتعلميمروه سعد كاظم سلمان249121512114026

العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعدادية الكاظمية للبناتعلميزينب كاظم جوده هادي250121512110071

العلوم للبنات/جامعة بغداد562اعدادية العزة للبناتعلميبراء عبد الكريم عبد االمير باقر251121512118021

العلوم للبنات/جامعة بغداد561للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميأسيل طارق خلف عليوي252121512084001

القانون/جامعة بغداد626اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميزينب عبد الناصر فاضل عبد الرضا253121512087038

القانون/جامعة بغداد620اعدادية االزدهار للبناتعلميساره ماجد انس عباس254121512090024

القانون/جامعة بغداد669اعدادية التضحية للبناتادبيبراء كريم جهيد كاظم255121522091011

القانون/جامعة بغداد655اعدادية جرير للبناتادبيزينب محمد نجم عبد هللا256121522089042

القانون/جامعة بغداد618ثانوية هوازن المختلطةادبيزيد قاسم مهدي علوان257121521176012

القانون/جامعة بغداد617اعدادية الفوز للبناتادبيشهد محمد عبد خلف258121522094075

القانون/جامعة بغداد612اعدادية النصر للبناتادبينور الهدى هادي محمد شبلي259121522112125

القانون/جامعة بغداد607اعدادية الكاظمية للبنينادبيابراهيم يحيى ابراهيم نعمة260121521030002

القانون/جامعة بغداد604أعدادية الفاطميات للبناتادبيمروه ظافر علي لفته261121522102088

القانون/جامعة بغداد603ثانوية الكرامة للبنينادبيسجاد محمد رضا عبد262121521019021

القانون/جامعة بغداد602ثانوية بابل للبناتادبيسجى سالم هادي سعيد263121522095032

القانون/جامعة بغداد601ثانوية بابل للبناتادبيريام زياد جمال امين264121522095024

القانون/جامعة بغداد599ثانوية االخيضر للبناتادبيجنان عبد هللا حمد ربيع265121522116011

العلوم السياسية/جامعة بغداد555اعدادية الزهور للبناتعلميحوراء صالح فليح حسن266121512105056

العلوم السياسية/جامعة بغداد546للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد جمعه خالد شلش267121521018045

العلوم السياسية/جامعة بغداد538اعدادية العراق للبنينادبيعبد الكريم محمد عبد هللا عبود268121521009059

العلوم السياسية/جامعة بغداد535اعدادية الزهور للبناتادبينبأ سالم عبد الحسين جبر269121522105139

العلوم السياسية/جامعة بغداد533اعدادية الزهور للبناتادبيدعاء علي ياسر محمد270121522105040

العلوم السياسية/جامعة بغداد528اعدادية الزهور للبناتادبينبأ رزاق كطوف الزم271121522105138

العلوم السياسية/جامعة بغداد526اعدادية الكاظمية للبناتادبيحنين حسين عبود حسن272121522110011
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العلوم السياسية/جامعة بغداد526اعدادية التضحية للبناتادبياحالم فهمي هادي كامل273121522091001

العلوم السياسية/جامعة بغداد521اعدادية الكاظمية للبنينادبيغيث حسن حميد حسن274121521030058

العلوم السياسية/جامعة بغداد518اعدادية جرير للبناتادبيايه عالء عبد الحسين رضا275121522089008

العلوم السياسية/جامعة بغداد515ثانوية الياسمين المختلطةادبياسيل مهدي عريان راضي276121522172003

العلوم السياسية/جامعة بغداد514اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي حسين مجيد كاظم277121521202161

العلوم السياسية/جامعة بغداد510ثانوية االخالص للبناتادبيزينب محمد عبد هللا حسين278121522099033

العلوم السياسية/جامعة بغداد510اعدادية الزهور للبناتادبيايه محمد كاظم حسن279121522105022

العلوم السياسية/جامعة بغداد507ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيبكر عصام عبد الغني جاسم280121521203009

العلوم السياسية/جامعة بغداد505اعدادية العراق للبنينادبيكرار عباس مرزوك حمد281121521009091

العلوم السياسية/جامعة بغداد503ثانوية االخالص للبناتادبيشيرين عباس عبد الحسين ناصر282121522099043

العلوم السياسية/جامعة بغداد500ثانوية سيف الدولة للبنينادبيسجاد سالم كامل كاظم283121521002029

العلوم السياسية/جامعة بغداد500اعدادية االزدهار للبناتادبيزمن عادل حطاب شويرد284121522090042

العلوم السياسية/جامعة بغداد500ثانوية ام عمارة للبناتادبيقمر محمد خليل حسين285121522117034

العلوم السياسية/جامعة بغداد500ثانوية ام عمارة للبناتادبيدانيه عالء الدين عبد الحسن حمودي286121522117010

التمريض/جامعة بغداد666ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلميحيدر جمال حميد خسباك287121511170008

التمريض/جامعة بغداد630اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء رياض خليل ابراهيم288121512107096

الطب البيطري/جامعة بغداد659اعدادية جرير للبناتعلميفاطمة الزهراء عبد الكريم جعفر كريم289121512089081

الطب البيطري/جامعة بغداد595اعدادية جرير للبناتعلميهدى عبد الهادي عبد الرحمن عمران290121512089123

الطب البيطري/جامعة بغداد570ثانوية بابل للبناتعلميزينب صادق جثير عبود291121512095031

الطب البيطري/جامعة بغداد564ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلميهاشم محمد باقر ابراهيم292121511170025

الطب البيطري/جامعة بغداد559اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين باقر معين علي293121511030066

الطب البيطري/جامعة بغداد558اعدادية النصر للبناتعلميمالك عادل قاسم خلف294121512112123

الطب البيطري/جامعة بغداد557ثانوية بابل للبناتعلمينور الهدى حميد خزعل كاطع295121512095058

الطب البيطري/جامعة بغداد550اعدادية السبطين للبنينعلميهاني علي جاسم محمد296121511025180

الطب البيطري/جامعة بغداد549أعدادية الفاطميات للبناتعلميزينه رضوان احمد ياسين297121512102053

الطب البيطري/جامعة بغداد548اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء أحمد عباس أمين298121512110044

الطب البيطري/جامعة بغداد548اعدادية الحرية للبناتعلميميسم فراس جعفر فاضل299121512107218

الطب البيطري/جامعة بغداد544ثانوية بابل للبناتعلميلجين بدر فريد حمدي300121512095051

الطب البيطري/جامعة بغداد539ثانوية بابل للبناتعلميحنين علي جميل عبد الستار301121512095012

الزراعة/جامعة بغداد529اعدادية السبطين للبنينعلميعبد هللا جواد خلف جواد302121511025085

الزراعة/جامعة بغداد527ثانوية الكرامة للبنينعلميحيدر كريم عبد المطلب خضر303121511019011

الزراعة/جامعة بغداد519اعدادية العراق للبنينعلميمصطفى ناهي حميد غليم304121511009098

الزراعة/جامعة بغداد510اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد قاسم عباس مهدي305121511031266

الزراعة/جامعة بغداد509اعدادية الفوز للبناتعلميندى سلمان ابراهيم محيميد306121512094121
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الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميجعفر صادق حبيب مهدي307121511015011

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية العقيدة للبناتعلمياستبرق شاكر جواد كاظم308121512083003

الزراعة/جامعة بغداد500اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسن صاحب حسين محمد علي309121511030055

الزراعة/جامعة بغداد498ثانوية ام عمارة للبناتعلميمريم عبد هللا صبري شهاب310121512117062

الزراعة/جامعة بغداد495اعدادية الحرية للبناتعلميمريم عبد الستار محسن نجيب311121512107211

الزراعة/جامعة بغداد493أعدادية الفاطميات للبناتعلميجيهان طاهر مجيد رشيد312121512102018

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية الزهور للبناتعلميبراء ربيع يوسف عمران313121512105040

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية التأميم للبنينعلميمرتضى نعمه قاسم نعمه314121511031284

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية الزهور للبناتعلميبتول عالء كاظم جهاد315121512105039

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية الكاظمية للبناتعلميتبارك ميثم عمران جواد316121512110024

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية الحرية للبناتعلميسارة مصطفى محمد ياسين317121512107141

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية الحرية للبناتعلميهناء حسين علي الزم318121512107249

الزراعة/جامعة بغداد489اعدادية جرير للبناتعلميمريم محمود عثمان عبد هللا319121512089104

الزراعة/جامعة بغداد489ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد خالد نجم عبد هللا320121511020006

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية الشعلة للبنينعلميحسام صباح جلود كاظم321121511007022

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء فهد روضان كاظم322121512107108

الزراعة/جامعة بغداد488ثانوية ام عمارة للبناتعلميشمس عبد السالم يعقوب جاسم323121512117048

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية الشعلة للبنينعلميسجاد خلف زرزور اوريوش324121511007049

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي شريف زينل داود325121511007072

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية الكاظمية للبناتعلميبتول حيدر جعفر احمد326121512110018

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية السبطين للبنينعلميحسين بالل سامي حسين327121511025033

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية الكاظمية للبنينعلميقاسم حاتم عبد الكريم حسن328121511030174

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية الشعلة للبنينعلميحيدر كاطع خليف عبود329121511007040

الزراعة/جامعة بغداد484اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد اسماعيل علوان لفتة330121511007004

الزراعة/جامعة بغداد484اعدادية الزهور للبناتعلميآالء حسين جواد عباس331121512105002

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد صادق علي حيدر332121511025139

الزراعة/جامعة بغداد483ثانوية بابل للبناتعلميزينب جمال عليوي طه333121512095029

الزراعة/جامعة بغداد483ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميهبه حيدر شكر عبد الحسين334121512092068

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية الكاظمية للبنينعلميكرار سعدي جاسم حمودي335121511030184

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية الكاظمية للبنينعلميمصطفى عالء عبد الحسين مرزه336121511030239

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية النصر للبناتعلميوجدان توفيق عبد الرضا علي337121512112149

الزراعة/جامعة بغداد482ثانوية اآلفاق للبناتعلميماثر صباح عبد الحسن زيدان338121512114025

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميحيدر حافظ لفتة عباس339121511201036

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية الخلود للبناتعلمينادين مجيد صبر وادي340121512093064
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الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية الرياحين للبناتعلميرفل علي سلوم جبر341121512122014

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية ام عمارة للبناتعلميتبارك سليم جاسم محمد342121512117015

الزراعة/جامعة بغداد480اعدادية الكاظمية للبناتعلميرسل عادل مجيد حسن343121512110038

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية السبطين للبنينعلميابراهيم ثائر عبد االمير محمد حسن344121511025001

الزراعة/جامعة بغداد479أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد ابراهيم عطيه حمادي345121511022166

الزراعة/جامعة بغداد479ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميسماره عبد هللا احمد حمد346121512096034

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية بابل للبناتعلميايه محمد خميس جدوع347121512095006

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية ابن عقيل للبنينعلميياسر سامي محمد صالح348121511014046

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميرونق هيثم حميد فرج349121512100012

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد عدنان هاشم محمد350121511025143

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميهدى فاضل سهيل عبد علي351121512092071

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية السبطين للبنينعلميمصطفى فتاح باقر فتاح352121511025164

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية الخلود للبناتعلميايه محمد عدنان حسين353121512093009

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية اآلفاق للبناتعلميجمانه محمد جاسم محمد354121512114006

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي طالل منير رسول355121511030154

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد عباس حمد كطوف356121511013052

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية االبداع المسائية للبنينعلمياحمد ماهر جواد اسد357121511202007

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية النور للبنينعلميعلي محمد فيصل نوماس358121511026098

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية جرير للبناتعلميزهراء رياض فاضل اسماعيل359121512089036

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمينور الهدى زيدان خلف مطر360121512087072

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلمياحمد خالد يوسف خطاب361121511201004

الزراعة/جامعة بغداد474أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد صالح مزهر محمد362121511022179

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية سيف الدولة للبنينعلميعلي مرتضى مفتاح علي363121511002080

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية االنوار للبناتعلميوالء احمد عبد حسين364121512104037

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية الخلود للبناتعلمينور ضياء فاضل عبد الحسين365121512093067

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية ابن عقيل للبنينعلميانس مالك يوسف محمود366121511014012

الزراعة/جامعة بغداد473أعدادية الفاطميات للبناتعلميزهراء احمد ضياء خماس367121512102041

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد زهير سالم زيدان368121511030013

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية التضحية للبناتعلميزينب محمد حيدر علي369121512091029

الزراعة/جامعة بغداد471أعدادية الطارمية للبنينعلميبراء سعد هللا ياسين خليفه370121511022055

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية جرير للبناتعلمينمارق محمد محسن جواد371121512089115

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية الخلود للبناتعلميفاطمه غسان عبد الجبار ماجود372121512093056

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميقمر حسام علوان كريم373121512087065

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء عبد االمير جعفر عبد هللا374121512098061
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الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية الشيماء للبناتعلميديانا سالم مجيد سليمان375121512098040

الزراعة/جامعة بغداد468ثانوية الجواهري للبنينعلميمرتضى كاظم عبد الرضا سلمان376121511013060

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية الفوز للبناتعلميحوراء عوده جوكي جويسم377121512094031

الزراعة/جامعة بغداد467أعدادية الفاطميات للبناتعلميمها عماد جاسم محمد378121512102089

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد المهدي رياض ثامر زايد379121511031235

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية الشروق للبنينعلميعلي ماجد حميد منشد380121511032102

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية الرواد للبنينعلميمصطفى محمود علي حسين381121511024030

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية التاجي للبنينعلميانس محمد حسن عبد382121511010005

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية بابل للبناتعلميبتول علي سبتي علي383121512095009

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الكاظمية للبنينعلمييوسف حيدر عبد الكريم ثاني384121511030275

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي حسين علي عبد هللا385121511030149

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية االمام الرضا للبنينعلميابراهيم نزار علي سلمان386121511003002

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية العقيدة للبناتعلميريم حمد حسين حمد387121512083011

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي جاسم ياسر فاهم388121511007065

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية العزة للبناتعلميسجى نعمه جاسم حمودي389121512118084

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية الزهور للبناتعلميزينب محمد يوسف عبد الرحيم390121512105132

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية التأميم للبنينعلميزاهد رحيم جعيول جديع391121511031127

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميحوراء علي عون علي392121512086010

الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية سيف الدولة للبنينعلميعلي كاظم زعون مصيخ393121511002077

الزراعة/جامعة بغداد462للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علمينبراس احمد محمد نصيف394121512084038

الزراعة/جامعة بغداد461ثانوبة ذو النورين للبنينعلميقتيبة طالب نجم عبد هللا395121511020053

اللغات/جامعة بغداد577ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينماء رسول جاسم علي396121512086041

اللغات/جامعة بغداد564اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء انور جاسم محمد397121512107088

اللغات/جامعة بغداد562اعدادية جرير للبناتعلميساره سامي حسن حسين398121512089056

اللغات/جامعة بغداد561اعدادية السبطين للبنينعلميحيدر سعد ايوب حسن399121511025049

اللغات/جامعة بغداد560أعدادية الفاطميات للبناتعلميبتول نافع محمود مجيد400121512102013

اللغات/جامعة بغداد582ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهبه الرحمن صالح حمدان راضي401121522100035

اللغات/جامعة بغداد569اعدادية التضحية للبناتادبيايه علي حسين حميد402121522091009

اللغات/جامعة بغداد553اعدادية الفوز للبناتادبياية خضير حاجم صلبوخ403121522094016

اللغات/جامعة بغداد551ثانوية بابل للبناتادبيهاله محمد حسين ياسين404121522095045

اللغات/جامعة بغداد533ثانوية الخلود للبناتادبيمها سعد رشيد محمود405121522093049

اللغات/جامعة بغداد528ثانوية هوازن المختلطةادبيعلي فهد فرهود حسن406121521176017

اللغات/جامعة بغداد528ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيساره ابراهيم محسن محمد علي407121522096034

اللغات/جامعة بغداد519ثانوية طيبه للبناتادبيسرى سعد صالح احمد408121522082019
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اللغات/جامعة بغداد515اعدادية العزة للبناتادبيزهراء صبري عبد االمير محمد409121522118024

اللغات/جامعة بغداد496الخارجياتادبيدعاء فوزي حمزه داود410121522401007

اللغات/جامعة بغداد496ثانوية الخلود للبناتادبيامنه عبد الرحمن كمال محمد امين411121522093004

اللغات/جامعة بغداد496اعدادية الزهور للبناتادبيآيه لطيف طعمة علوان412121522105003

اللغات/جامعة بغداد495اعدادية النصر للبناتادبينجاة حاتم داود غريب413121522112121

اللغات/جامعة بغداد494اعدادية االزدهار للبناتادبيمروه نجم اسماعيل احمد414121522090076

اللغات/جامعة بغداد493اعدادية الشيماء للبناتادبيالحوراء هدى وفاق عبد العباس خضير415121522098011

اللغات/جامعة بغداد493اعدادية الفوز للبناتادبيمها عدنان صادق جعفر416121522094111

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء صباح حسين جبر417121522092014

اللغات/جامعة بغداد485ثانوية الياسمين المختلطةادبيماهر جمعه حسن علي418121521172007

اللغات/جامعة بغداد485اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء هيثم ثامر عريان419121522127046

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي خالد عبد ابراهيم420121521007089

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد خليل منشد سعد421121521034114

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية العراق للبنينادبيمحمد كريم حسين ناصر422121521009113

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء باسم عبد الرحمن تقي423121522127036

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية االزدهار للبناتادبيضي حميد حسن رسن424121522090062

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية جرير للبناتادبيرسل جاسم محمد حميد425121522089017

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية جرير للبناتادبيجوان ضياء حسين صفر426121522089011

اللغات/جامعة بغداد481أعدادية الفاطميات للبناتادبيجوان خضر كريم جواد427121522102022

اللغات/جامعة بغداد479اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار حامد كاظم خضير428121521034105

اللغات/جامعة بغداد479اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيخيرية قيس عمار امين429121522087013

اللغات/جامعة بغداد478ثانوية الفاتح المختلطةادبيميثم عبد هللا نجم حمادي430121521174038

اللغات/جامعة بغداد477للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعبد هللا صالح صاحب عبود431121521018034

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية جرير للبناتادبينوران خالد ابراهيم محمد علي432121522089077

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية البالد للبنينادبيعلي حسين محمدعلي عبدالكاظم433121521008022

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية العراق للبنينادبيحيدر جاسم محمد ايسير434121521009035

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية االبداع المسائية للبنينادبياحمد عبد هللا سلمان محيسن435121521202022

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية الفوز للبناتادبيمريم ياس جاسم محمد436121522094109

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية التضحية للبناتادبيدالل كامل كاظم جاسم437121522091023

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء عبد الرضا عبد الرحيم اسماعيل438121522105065

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبياحمد غضبان فرحان فهيدي439121521204005

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيابراهيم مهدي عبد محمد سعيد440121521202003

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية الخطيب للبنينادبيمنتظر قاسم عبد الصاحب ياسين441121521034133

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية بابل للبناتادبيزينب احمد سعيد مسلم442121522095029
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اللغات/جامعة بغداد471ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك عدنان عبد الحسين رضا443121522117007

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمصطفى عباس خلف علوان444121521171025

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبياستبرق خالد فياض محسن445121522101001

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية الشيماء للبناتادبينور صالح عبد كاظم446121522098107

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية الشروق للبنينادبيمصطفى عبد الرحمن جميل طاهر447121521032116

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء عادل مصطفى عزيز448121522093020

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية هوازن المختلطةادبيباسم حامد شهاب احمد449121521176003

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد الهادي محمد ليهوب450121521200034

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الشروق للبنينادبيالسجاد ابراهيم حسين محمد451121521032016

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الشيماء للبناتادبينور فالح فرحان كاظم452121522098109

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية الخلود للبناتادبيسميه اسامه شمس الدين حسين453121522093035

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية البراق المختلطةادبيخضر مجيد محمد خضير454121521177006

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى صباح داخل بدر455121521009127

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيغفران علي عايل علي456121522087038

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية التأميم للبنينادبياالمير فاضل حمود زائر457121521031016

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية الفوز للبناتادبيفاطمة علي محمد عبد458121522094094

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية االخيضر للبناتادبيزهراء ظاهر عطيه عبد459121522116021

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية بابل للبناتادبيضحى رعد نجم عبد هللا460121522095035

اللغات/جامعة بغداد467أعدادية الفاطميات للبناتادبيرباب حيدر ابو لول محمد علي461121522102033

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمود حامد شهاب أحمد462121521176030

اللغات/جامعة بغداد466ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمة قاسم محيبس بنيان463121522085037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565اعدادية الهدى للبناتعلميانفال اياد فيصل نجم464121512106013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميسجى عالء قاسم عبد هللا465121512092033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد563اعدادية العراق للبنينعلميحيدر حسين عبد رسن466121511009041

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560اعدادية التأميم للبنينعلميحسين علي عبد الحسين كاظم467121511031090

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555ثانوية الرياحين للبناتعلميرسل احمد حسين محيسن468121512122010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلمياحمد مازن طالب حسن469121511001005

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اعدادية الحرية للبناتعلميابرار صالح محمد جعفر محمد صادق470121512107010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميزهراء قاسم عسكر حمزه471121512100016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554أعدادية الفاطميات للبناتعلميسجى رعد ناهي صالح472121512102056

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553ثانوية الكرامة للبنينعلميزيد كريم عبد العباس زبون473121511019015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية الكرامة للبنينعلميمحمد رعد جبار عذاب474121511019030

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد عماد عبد الحميد عبد الملك475121511031262

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550اعدادية االبداع المسائية للبنينعلمياسامه عالء عبد حسين476121511202010
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية السبطين للبنينعلميامير عبد الجبار محمد علي477121511025020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547اعدادية الكاظمية للبناتعلميأيه علي عزيز كاظم478121512110002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد حيدر عبد الحسن جواد479121511031241

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543اعدادية النصر للبناتعلميفاطمه مقداد ميكائيل سلطان480121512112108

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد جاسم محمود ياسين481121511022020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية الحرية للبناتعلميايالف عبد الرزاق عبد النبي مصارع482121512107028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية الشروق للبنينعلميخضر عباس صالح مهدي483121511032065

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية الحرية للبناتعلميبنين محمد حبيب جواد484121512107036

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية الكاظمية للبنينعلميامير عبد الرسول عبد الحسين عبيد485121511030033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية بابل للبناتعلميسلمى خميس بالسم ذبيح486121512095039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد جواد فاضل عباس حسن487121511030199

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلمياحمد عماد سليم جواد488121511001003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية الزهور للبناتعلميرفل بهاء رسول عبد علي489121512105085

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية التأميم للبنينعلميعلي ليث مجيد محمد490121511031205

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531أعدادية الطارمية للبنينعلميعقيل محمد غزال عبد491121511022117

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية النور للبنينعلميحسام محمد هليب نفيل492121511026025

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية الزهور للبناتعلميليلى ناصر حسين خلف493121512105199

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد613اعدادية الخمائل للبناتادبيغفران عادل ابراهيم جودي494121522127068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556ثانوية االخالص للبناتادبيزينه كريم شناوة دراج495121522099034

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555اعدادية جرير للبناتادبيزينب سعد ربيع احمد496121522089035

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554ثانوية ابن سينا للبناتادبيمريم حميد علي حسين497121522128010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545ثانوية الوفاق للبناتادبيمروج ماجد محمود احمد498121522103040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد جواد محسن علي499121521005003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540ثانوية الوفاق للبناتادبيايناس محمد عباس علوان500121522103004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد سالم صباح زباله501121521007125

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية الشعلة للبنينادبيفالح عوجي سعدون عمير502121521007110

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اعدادية النصر للبناتادبيرؤى شهيد مجيد حمزه503121522112048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535الخارجيونادبيياسر مازن عبد االمير محمد علي504121521400026

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية التضحية للبناتادبينور عالء عبد الحسين جعفر505121522091061

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية هوازن المختلطةادبيعلي نجم عبد هللا محسن506121521176019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية الجاحظ للبنينادبيياسين طه حديد سعد507121521016051

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية النصر للبناتادبيساره عبد الهادي مهودر حواس508121522112079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية الكاظمية للبناتادبيزينب حسن سعيد حسين509121522110020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبياحمد محمد حميد مزبان510121521171002
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي محسن فرحان سلطان511121521007101

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي ابراهيم شنين نعمه512121521007081

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية البراق المختلطةادبيرسل احمد عباس محيميد513121522177002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية النصر للبناتادبيايه عالء ابراهيم علي514121522112023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية جرير للبناتادبيندى عبد الكريم هادي صالح515121522089071

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية الخمائل للبناتادبيتبارك رعد عبد الستار امين516121522127016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية الكاظمية للبنينادبيجعفر صادق هاشم عبيد517121521030015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيياسر علي كريم عبد هللا518121521202301

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية الخمائل للبناتادبيبشرى محمود حسين جاسم519121522127010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520اعدادية الكاظمية للبنينادبيعلي حسين علي نصيف520121521030052

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519ثانوية بابل للبناتادبيآيات عبد الكريم عبد الصاحب حسون521121522095004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519اعدادية جرير للبناتادبيكوثر عبد السميع حسن محمد522121522089064

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519ثانوية بابل للبناتادبيحنين فاضل عيسى موسى523121522095017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية الشعلة للبنينادبيرسول عباس جاسم محمد524121521007061

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518ثانوية الخورنق للبنينادبيمحمد خالد خليل ابراهيم525121521028010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمحمد شاكر محمود جاسم526121521209043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد ماجد صالح مهدي527121521032099

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية الشيماء للبناتادبيايه حيدر عبد الزهرة عبد االئمه528121522098016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية بابل للبناتادبيزينه عماد عبد هللا ناصر529121522095031

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء جعفر عباس نجم530121522127037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية الكاظمية للبنينادبيكرار خضير عباس سلوم531121521030061

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيايهاب دحام حمادي ناصر532121521204018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية الرواد للبنينادبيمحمود احمد حسين جاسم533121521024016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية الشروق للبنينادبيمصطفى باسم كاظم جواد534121521032113

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية التضحية للبناتادبيفوزيه كاظم عبود عداي535121522091049

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية العراق للبنينادبيسجاد مانع محسن عبود536121521009048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد جالل عبد الرزاق عبد الرسول537121521005002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية التضحية للبناتادبيساره جاسم حسين قاسم538121522091033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية النصر للبناتادبيهدى علي حسين نصيف539121522112134

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمد كريم عبيد علي540121521176028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية النصر للبناتادبيحوراء صبر تنيحر حمد هللا541121522112041

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيصفا عباس حاتم عبود542121522101022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512ثانوية العقيدة للبناتادبيازهار عبد الحميد حسن هالل543121522083001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية الزهور للبناتادبيرفل محمد خضير حبيب544121522105051
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية االمام الرضا للبنينادبياحمد فوزي غايب عباس545121521003004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ حسين مهدي موسى546121522127085

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعمر زاحم محمد شرقي547121521017034

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد618أعدادية الطارمية للبنينعلمياثير محمود ابراهيم عالوي548121511022011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميهبة زياد علي محمود549121512084040

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين عالء حسين عبد الرحيم550121511030075

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574اعدادية الشيماء للبناتعلميبنين حمزة عبيس جواد551121512098027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569اعدادية التأميم للبنينعلميحيدر غانم جاسم غانم552121511031117

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569ثانوية طيبه للبناتعلميمريم عصام حميد محمد553121512082012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد عدنان كاظم هاشم554121511031256

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565أعدادية الفاطميات للبناتعلميرسل احمد وادي فري555121512102033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564اعدادية الحرية للبناتعلميرويده علي صاحب وليد556121512107085

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563اعدادية جرير للبناتعلميرفاء احمد عبد مسلم557121512089031

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء نزهان ذياب مهدي558121512098065

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمياساور عبد الحسين خفيف الزم559121512087002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميعذراء حيدر علي عبد هللا560121512101016

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558اعدادية الحرية للبناتعلميمريم حسين نعمه حسان561121512107208

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية الشيماء للبناتعلمينبأ طالب حميد وريوش562121512098098

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية الحرية للبناتعلميغفران محمد غازي عبد هللا563121512107181

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية الهدى للبناتعلميرحيق نجم عبد ياسين564121512106032

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555ثانوية بابل للبناتعلميحنين محسن عبيس شمخي565121512095013

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينبا ضياء ابراهيم احمد566121512086038

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء حيدر حسين عليوي567121512098055

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554ثانوية الخلود للبناتعلميرغد عمار شاكر محمود568121512093021

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553ثانوية ابن عقيل للبنينعلميحسين عباس حسين خلف569121511014020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552اعدادية الحرية للبناتعلميزينب سعدي عباس عناد570121512107128

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552ثانوية ابن عقيل للبنينعلميابراهيم احمد ابراهيم عبد هللا571121511014001

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551ثانوية الرواد للبنينعلميجاسم صالح محسن عيثه572121511024018

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية السبطين للبنينعلميحسين عمار مهدي احمد573121511025042

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية الضحى للبناتعلميفاطمه فالح شهيد عبد574121512121024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية الشيماء للبناتعلميبنين كاظم جالل اوغير575121512098029

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550اعدادية الفوز للبناتعلميحنين مجيد حميد كروم576121512094025

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية الزهور للبناتعلميوفاء سعدون كريم كاظم577121512105253

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية النصر للبناتعلميهند عدنان خضير كمر578121512112148
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية التأميم للبنينعلميعلي عبد الحسين جبار هادي579121511031196

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548ثانوية العدل األهلية للبناتعلمينور احمد قاسم محمد580121512119017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد حسين حذيه حسن581121511031240

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميرشا شاكر نايف عبد582121512101006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية الزهور للبناتعلميدعاء محمد صاحب عبد الكريم583121512105069

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية جرير للبناتعلميزهراء مهدي صالح مهدي584121512089044

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية الكاظمية للبنينعلميهادي احمد هادي محمد585121511030267

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية العراق للبنينعلميمحمد كريم عطيه كريم586121511009088

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية الفوز للبناتعلميزهراء محمد عبد الرضا متعب587121512094060

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي جواد عبد جازع588121511007067

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميبتول محمد علي حسين589121512087016

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء ظاهر حبيب شالل590121512107099

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية الكاظمية للبناتعلميشيماء مازن عبد الكريم عباس591121512110083

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية التفوق للبناتعلميميسون جبار عيسى مهودر592121512113017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية الهدى للبناتعلميمحبه ابراهيم خليل ابراهيم593121512106073

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية الكاظمية للبنينعلميامير علي حبيب مهدي594121511030035

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540ثانوية ام عمارة للبناتعلميمريم عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق595121512117061

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية الهدى للبناتعلميهديل احمد صالح سليم596121512106095

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية الحرية للبناتعلمياسراء علي عبد االمير عويز597121512107016

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميعلي عبدالجبار علي جبار598121511015023

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537أعدادية الفاطميات للبناتعلميزينب اسعد رضا كرماش599121512102051

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية االمام الرضا للبنينعلميعلي صاحب حبيب نجم600121511003054

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية السبطين للبنينعلمييوسف هالل حمد شهيب601121511025186

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية الخورنق للبنينعلميمحمد جمال حاتم خلف602121511028027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية التأميم للبنينعلميحمزه قيس صاحب شهيب603121511031105

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية السبطين للبنينعلمياحمد شيحان حميد ناصر604121511025007

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي خالد هليل وكيل605121511007070

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية التأميم للبنينعلميقسور حسام يوسف يعقوب606121511031220

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية الكاظمية للبناتعلميأيه محمد كاظم جبر607121512110003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد علي موفق صبار عبود608121511013054

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية الحرية للبناتعلميمالك اسامه داود هوبي609121512107215

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية التجدد للبناتعلميمروة فارس يوسف محمود610121512120012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد دايخ صاحب جاسم611121511031011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية العزة للبناتعلميمريم طالل حاتم عبد الغني612121512118110
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532أعدادية الفاطميات للبناتعلميحنين صادق مزهر علي613121512102020

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية الكاظمية للبنينعلميمصطفى سعد عبد مظلوم614121511030236

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية الشيماء للبناتعلميامنه قاسم غايب كلكل615121512098013

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488ثانوية الياسمين المختلطةادبيساره احمد عباس حسين616121522172006

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488ثانوية الرواد للبنينادبيحسين علي حسين عبد علي617121521024007

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمر عبد هللا صالح عبدو618121521016032

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483ثانوية الياسمين المختلطةادبياحمد فارس محمد حسين619121521172001

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478اعدادية الشيماء للبناتادبيهبه كمال حميد عبود620121522098116

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476ثانوية اكد للبنينادبيصفاء شكر سلمان شكر621121521021006

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمرسومي حامد عبد حمادي622121521017046

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474اعدادية الرباب للبناتادبيمنور علي داود سالم623121522125024

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبيمحمد رحيم فرحان عذيب624121521170025

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيبالل عواد طه حمادي625121521017012

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468ثانوية طيبه للبناتادبيحنين واثق رحمن محمود626121522082008

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467ثانوية العقيدة للبناتادبيرفل قاسم فاضل كاظم627121522083007

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467ثانوية الياسمين المختلطةادبيعلي جوده بشاره شمخي628121521172003

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467اعدادية التضحية للبناتادبياسماء فريد حسن جواد629121522091004

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466ثانوية الوفاق للبناتادبيطيبة قيس فاضل حسن630121522103034

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465اعدادية الشروق للبنينادبيوليد خالد طريف جاسم631121521032132

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيزيد جاسم محمد محمود632121521017018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573ثانوية الجواهري للبنينعلمياحمد محي عبد االله عبد الحسين633121511013007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية العزة للبناتعلميجلنار خالد عبد جميغ634121512118027

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياماني يوسف جواد كاظم635121512020004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557ثانوية الرياحين للبناتعلميرانيه مهند احمد ياسين636121512122009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555ثانوية الجواهري للبنينعلمياكرم وليد عبد الرضا علي637121511013009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547اعدادية النصر للبناتعلميغفران حسن جابر راضي638121512112098

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد649أعدادية الفاطميات للبناتادبيزمن محمد جبر رضيوي639121522102045

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد646اعدادية الزهور للبناتادبيحنان عبد علي خفيف خلبوص640121522105035

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610اعدادية الهدى للبناتادبيصفا خير هللا حسين احمد641121522106040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605ثانوية االنوار للبناتادبيحوراء مزهر كاطع سلمان642121522104006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد604ثانوية الربيع للبناتادبينور الهدى عالء محمد نايل643121522081011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588ثانوية البخاري للبناتادبيزينب محي لطيف محمد644121522108037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586ثانوية ابن سينا للبناتادبيهاله فوزي لطيف حمادي645121522128018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584ثانوية االخالص للبناتادبيشهد محمد بنون فنيخر646121522099042
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580اعدادية النصر للبناتادبيزهراء سعيد محمد مزيد647121522112058

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579ثانوية االنوار للبناتادبيميسم سمير نعمه صالح648121522104044

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد عبد الزهره جوحي عبود649121521018046

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574ثانوية التجدد للبناتادبيعائشه محمد شكر محمود650121522120021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574ثانوية الريف للبنينادبيضرغام ابراهيم ثلج ابراهيم651121521029019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية جرير للبناتادبينور حازم محمد خزندار652121522089074

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية الشيماء للبناتادبيمروه جادر كمر فرحان653121522098096

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561ثانوية الحسن البصري للبنينادبياحمد غالب شهاب جاسم654121521027009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيايناس رعد عبد الغفار حطاب655121522101006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555ثانوية االخالص للبناتادبيسجى علي حسين روضان656121522099040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547اعدادية الشيماء للبناتادبيامين كامل كريم طاهر657121522098013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546ثانوية التجدد للبناتادبيهاجر احمد طه احمد658121522120029

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544اعدادية جرير للبناتادبيطيبه محمد عبد الواحد كحيط659121522089055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب جاسب خليل مولة660121522098064

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542ثانوية نور االيمان للبناتادبيهدى سعد شنشول ثجيل661121522085049

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542اعدادية الشيماء للبناتادبيبتول عبد الرزاق عبد علي662121522098017

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541ثانوية بابل للبناتادبينمارق احمد حطاب مشتت663121522095042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541اعدادية الزهور للبناتادبياسراء صباح داخل عبد664121522105006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539ثانوية المفاخر المختلطةادبيخالد وليد ثامر علوان665121521175007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية الكاظمية للبناتادبيسجى حيدر كامل حمودي666121522110027

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537ثانوية الصديق للبنينادبيعلي عبدالواحد محمد جاسم667121521023022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536اعدادية الضحى للبناتادبيتبارك سالم رشيد سلمان668121522121004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيسارة عودة هاشم رحيل669121522231032

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية الفوز للبناتادبيزهراء طالب رهيف هندي670121522094039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534اعدادية االزدهار للبناتادبيمروه حسن جبر محسن671121522090075

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534ثانوية االخالص للبناتادبينور علي عبد الحسين جبر672121522099055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533اعدادية جرير للبناتادبياالء عبد الرزاق عزيز سبهان673121522089003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531اعدادية الرباب للبناتادبياخالص ستار علي محمود674121522125001

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530اعدادية النصر للبناتادبيساره جاسم بديوي عبد هللا675121522112078

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528اعدادية الزهور للبناتادبيساره خليل ابراهيم محمد علي676121522105085

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526اعدادية االزدهار للبناتادبياوراس احمد شهاب شاتي677121522090018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526ثانوية الياسمين المختلطةادبيايه صالح عبد الرزاق غفوري678121522172005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526ثانوية الربيع للبناتادبيسداد عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي679121522081006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525اعدادية الزهور للبناتادبيزينة احمد حسين نافج680121522105081
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيزينب عباس خلف منصور681121522231028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيابتهال علي ناصر بنيان682121522087001

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية الهدى للبناتادبيريام محمود محمد محمود683121522106028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521اعدادية النصر للبناتادبيأيالف قاسم موجد داغر684121522112006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520ثانوية التاجي للبنينادبييوسف باسم محمد جاسم685121521010050

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايمان كريم محمد غالم686121522092006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية الجاحظ للبنينادبياحمد عبد هللا احمد عبد687121521016004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية االنوار للبناتادبيهاجر حميد عواد محمد688121522104052

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية العقيدة للبناتادبيايالف احمد حسن اسماعيل689121522083002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية المفاخر المختلطةادبيزياد طارق حسن علوان690121521175009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518ثانوية االخالص للبناتادبيسجى عباس عطيه دريعم691121522099038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية الشيماء للبناتادبيساره نعيم راضي مركن692121522098079

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517ثانوية بابل للبناتادبيرحمه محمد جاسم حسين693121522095020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516اعدادية االزدهار للبناتادبيبيداء ضياء لفته حسن694121522090027

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516الخارجياتادبينوره بزيع سهيل عبد هللا695121522401040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعثمان محمد عبد ليل696121521171010

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515ثانوية هوازن المختلطةادبيمصطفى محمد عبد خضير697121521176036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرؤى غالب جعفر ذيبان698121522087017

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514ثانوية التجدد للبناتادبيايناس سامي فيصل حردان699121522120007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية الزهور للبناتادبيزينب عباس عبد علي700121522105077

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيضرغام عبد المحسن حسين محمد701121521018029

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513ثانوية الياسمين المختلطةادبيايمان فليح كودان مري702121522172004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية االزدهار للبناتادبياالء صاحب حمد حسن703121522090014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512ثانوية ابن سينا للبناتادبيضحى اسماعيل عبدو عبد704121522128007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511أعدادية الفاطميات للبناتادبياالء وهاب جبار يوسف705121522102006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية الرباب للبناتادبيتقى منذر سعد عبد706121522125004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرسل كاظم عبد الرزاق كاظم707121522087019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفرح عالء طالب عبد العزيز708121522092030

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيكرم احمد كاظم محمود709121521018043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيندى علي كاظم مراد710121522087050

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمنتظر حميد ذهب بصيو711121521003045

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعالء حسين عبد هللا شعير712121521171013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمد حسن عبد ليل713121521171022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية بابل للبناتادبيزهراء جمال سكران حمزه714121522095027
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االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد472اعدادية جرير للبناتادبيزينب عامر زهير بطي715121522089037

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد462الخارجياتادبيزهراء علي محسن جاسم716121522401011

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد456اعدادية الزهور للبناتادبيخديجة كاظم مطشر عذيب717121522105039

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد455اعدادية الرباب للبناتادبيغفران حميد جاسم حسين718121522125019

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد451اعدادية جرير للبناتادبيزينب عبد الكريم ضمد زوير719121522089038

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد447أعدادية الفاطميات للبناتادبينور الهدى محمد فاضل جمعه720121522102109

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد505أعدادية الفاطميات للبناتعلميشهد مرتضى صاحب حسن721121512102065

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد456الخارجياتادبيهدى جعفر غالم حسين722121522401042

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد454ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب سعد كاظم عبد الحسين723121522092017

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد450اعدادية التضحية للبناتادبيزينب علي حسين عجيل724121522091031

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد449اعدادية التضحية للبناتادبيجنات قاسم علي عبد725121522091017

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد442ثانوية البخاري للبناتادبيايات اسعد سالم علوان726121522108007

التربية للبنات/جامعة بغداد602اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء صفاء ابراهيم شرقي727121512110053

التربية للبنات/جامعة بغداد556اعدادية الفوز للبناتعلميضحى فاضل داخل مسلم728121512094085

التربية للبنات/جامعة بغداد554ثانوية ام عمارة للبناتعلمينور ماجد حسن علي729121512117071

التربية للبنات/جامعة بغداد553اعدادية الحرية للبناتعلميحسنات صفاء عايد علي730121512107050

التربية للبنات/جامعة بغداد537اعدادية النصر للبناتعلميرسل ضياء داود راضي731121512112056

التربية للبنات/جامعة بغداد535اعدادية الفوز للبناتعلميزهراء علي عبد الحميد كريم732121512094056

التربية للبنات/جامعة بغداد534اعدادية الزهور للبناتعلميرنده اياد سلمان سعيد733121512105089

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميفاطمة عبد الغفار حسين علي734121512087062

التربية للبنات/جامعة بغداد530للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميزينب حاتم طه احمد735121512084016

التربية للبنات/جامعة بغداد529للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميشيماء فتاح شهاب احمد736121512084028

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية جرير للبناتعلميوسن صالح نوري محمد737121512089129

التربية للبنات/جامعة بغداد527اعدادية الكاظمية للبناتعلميوديان علي حسين جاسم738121512110128

التربية للبنات/جامعة بغداد524ثانوية بابل للبناتعلمينبأ صفاء فاخر علوان739121512095056

التربية للبنات/جامعة بغداد574اعدادية جرير للبناتادبيأبتسام عبد االمير جبار حافظ740121522089001

التربية للبنات/جامعة بغداد566اعدادية النصر للبناتادبيسجى طعمة جلوب ابراهيم741121522112085

التربية للبنات/جامعة بغداد557اعدادية الفوز للبناتادبيهبة فاضل داخل مسلم742121522094124

التربية للبنات/جامعة بغداد554ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيازهار موسى كريم كسار743121522231002

التربية للبنات/جامعة بغداد549ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيشهد جاسم محسن حسن744121522100020

التربية للبنات/جامعة بغداد547الخارجياتادبيمنار علي حسين علي745121522401032

التربية للبنات/جامعة بغداد537ثانوية باب العلم للبناتادبيفاطمة الزهراء احمد عبد الحمزه هالل746121522123017

التربية للبنات/جامعة بغداد527الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيساره جاسم خلف شمخي747121522111005

التربية للبنات/جامعة بغداد520ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء ماجد جمعة راضي748121522085022
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التربية للبنات/جامعة بغداد513اعدادية جرير للبناتادبيروزه غالب جواد كاظم749121522089022

التربية للبنات/جامعة بغداد507أعدادية الفاطميات للبناتادبيهاله كامل حسين علي750121522102113

التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايثار نهاد حكمت محمود751121522096010

التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية االخالص للبناتادبيجوان احمد حافظ حاجي752121522099012

التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية االخالص للبناتادبيسرور حسين خليل ابراهيم753121522099041

التربية للبنات/جامعة بغداد507اعدادية النصر للبناتادبيسجا علي كاظم مهدي754121522112081

التربية للبنات/جامعة بغداد507اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين عبد هللا الزم سعيد755121522098023

التربية للبنات/جامعة بغداد504ثانوية الوفاق للبناتادبيشهد قاسم نصيف جسام756121522103028

التربية للبنات/جامعة بغداد504اعدادية العزة للبناتادبيآمنه ضياء كاظم مهدي757121522118002

التربية للبنات/جامعة بغداد504الخارجياتادبيموده عبد السميع حسن محمد758121522401034

التربية للبنات/جامعة بغداد503اعدادية الشيماء للبناتادبيقنوت كامل كريم طاهر759121522098095

التربية للبنات/جامعة بغداد502اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمة رضا صدام مجلي760121522125020

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرؤى رائد جبوري جاسم761121522096023

التربية للبنات/جامعة بغداد500اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر حسين علي حسين762121522106061

التربية للبنات/جامعة بغداد500اعدادية الزهور للبناتادبيزينب شاكر محمود نصيف763121522105075

التربية للبنات/جامعة بغداد495أعدادية الفاطميات للبناتادبيايه عبد الجبار عباس عوده764121522102014

التربية للبنات/جامعة بغداد490ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهاجر قاسم محمد جابر765121522100033

التربية للبنات/جامعة بغداد490ثانوية الجاحظ للبنينادبياشواق مثنى طالب شحاذة766121522016004

التربية للبنات/جامعة بغداد488اعدادية الزهور للبناتادبيبنين سعد صالح مهدي767121522105028

التربية للبنات/جامعة بغداد486اعدادية الزهور للبناتادبيرانيه صباح نوشي عويد768121522105046

التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء جاسم محمد حسون769121522098048

التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ صبري ناهي زغير770121522098101

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية جرير للبناتادبيحنين حمزه سلمان حسون771121522089013

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية الخلود للبناتادبيرؤى كريم حميد ادهام772121522093014

التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية الفوز للبناتادبيحوراء طاهر مظلوم حسين773121522094023

التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب ظافر محي صاحب774121522090053

التربية للبنات/جامعة بغداد480اعدادية التضحية للبناتادبيرسل رياض محمد نعمه775121522091025

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيورود فاضل عباس كاظم776121522101040

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية االنوار للبناتادبيهدى نعمة خلف حسن777121522104057

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه محمد محسن ناصر778121522090071

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية النصر للبناتادبيافراح حاتم كريم كاظم779121522112014

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد525ثانوية ام عمارة للبناتعلميهدى محمد حسن عز الدين جواد780121512117073

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد502ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيمرتضى ابراهيم عطيه خضير781121521042009

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد479اعدادية االزدهار للبناتادبيآيات محمد كريم عبد الساده782121522090005
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علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية السبطين للبنينادبيعلي احمد شاكر خضير783121521025089

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد475ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيطه رعد جعفر عبد784121521042006

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية البالد للبنينادبيحيدر حسين كاظم حميد785121521008013

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية الكاظمية للبناتادبيتقا نبيل فليح حسن786121522110007

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية العزة للبناتادبيزينب محمود قاسم هاشم787121522118029

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد457اعدادية الخمائل للبناتادبيرغد محمد علي حسين788121522127027

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456اعدادية السبطين للبنينادبياحمد علي حسين حسن789121521025006

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456أعدادية الفاطميات للبناتادبياسيل كريم سبتي نجم790121522102005

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد455ثانوية الخلود للبناتادبيعذراء صائب سليم حماد791121522093042

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454ثانوية الثائر للبنينادبيغيث عالء حسين محمد792121521011050

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454الخارجيونادبينور عدنان كريم عبد هللا793121521400023

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية السبطين للبنينادبيحسن احمد فهد حسين794121521025027

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء شهاب شاطي زوير795121522127040

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453ثانوية بابل للبناتادبيمريم حسن سلمان عبد الحسن796121522095040

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد453اعدادية الشعلة للبنينادبيمصطفى حسين مهوس ناهي797121521007137

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد452ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيرغده لطيف جاسم محمد798121522173006

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ثانوية ام عمارة للبناتادبيضحى محمد صبري محمد799121522117031

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ثانوية ام عمارة للبناتادبيزينه حسن عباس داود800121522117021

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية الزهور للبناتادبيزينب عدنان جبار زبون801121522105078

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية التاجي للبنينادبييوسف رائد صالح علي802121521010051

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية العراق للبنينادبيباقر حسين علي جثير803121521009019

االثار/اآلداب/جامعة بغداد520اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء محمد شكر عبد الحسين804121512107115

االثار/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية الكاظمية للبنينادبيعزيز شاكر عزيز راشد805121521030049

االثار/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية الخلود للبناتادبينبأ عبد الكريم شهاب احمد806121522093051

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد فرحان عليوي سويعل807121521007129

اآلداب/جامعة بغداد549اعدادية الكاظمية للبناتعلميرقية ابراهيم جواد كاظم808121512110041

اآلداب/جامعة بغداد547اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد خليل اسماعيل خليل809121511030011

اآلداب/جامعة بغداد543اعدادية الكاظمية للبنينعلميمصطفى نبيل غدير محمد810121511030248

اآلداب/جامعة بغداد538.4ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميدنيا جمال باقر مطلك811121512109017

اآلداب/جامعة بغداد526اعدادية جرير للبناتادبيرفل علي رياح طارش812121522089020

اآلداب/جامعة بغداد504ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيمريم جليل ابراهيم موسى813121522101032

اآلداب/جامعة بغداد502اعدادية العزة للبناتادبيايه عباس فاضل زيدان814121522118004

اآلداب/جامعة بغداد499للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسين علي عبد هللا صلبوخ815121521018016

اآلداب/جامعة بغداد497اعدادية االزدهار للبناتادبيشذى رياض رواد عباس816121522090060
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اآلداب/جامعة بغداد493أعدادية الفاطميات للبناتادبيتقوى هاشم جاسم حسن817121522102021

اآلداب/جامعة بغداد490ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء شاكر محمود مهدي818121522117016

اآلداب/جامعة بغداد490اعدادية العزة للبناتادبيرنا قاسم محمد زينل819121522118023

اآلداب/جامعة بغداد489اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبياية فاضل مهدي صالح820121522087009

اآلداب/جامعة بغداد489ثانوية البراق المختلطةادبيمحمد طالب عباس محل821121521177019

اآلداب/جامعة بغداد485اعدادية الشعلة للبنينادبيليث عالء محمد راضي822121521007116

اآلداب/جامعة بغداد484اعدادية النصر للبناتادبينبأ حميد سعيد حسان823121522112120

اآلداب/جامعة بغداد481اعدادية النصر للبناتادبيهند فاخر جرو جار هللا824121522112136

اآلداب/جامعة بغداد479ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه محمد عبيد نشمي825121522092029

اآلداب/جامعة بغداد479ثانوية بابل للبناتادبيصفا حسين عبد احمد826121522095034

اآلداب/جامعة بغداد478اعدادية الزهور للبناتادبياسراء محمد حديد خلف827121522105008

اآلداب/جامعة بغداد478اعدادية الكاظمية للبناتادبيرقية سالم صاحب سالم828121522110014

اآلداب/جامعة بغداد477اعدادية العزة للبناتادبيزينب هادي غايب عبد هللا829121522118031

اآلداب/جامعة بغداد475ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيحيدر جاسم سالم عبيد830121521042002

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء فؤاد مجيد جاسم831121522090049

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية العزة للبناتادبيغدير صالح عبد الحسن علوان832121522118042

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى عباس عبد حمود833121521009128

اآلداب/جامعة بغداد471ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيهدى عبد السالم محمد اسماعيل834121522096062

اآلداب/جامعة بغداد471ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياسيل رافع محسن عبد835121522100003

اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية السبطين للبنينادبيحسين علي عبدالرضا جابر836121521025045

اآلداب/جامعة بغداد469ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمد خضير ياس خضير837121521176025

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينبأ صباح عبد الهادي محمد تقي838121522087049

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد مولود كاظم علي839121521032101

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد عبد الجبار جاسم محمد840121521032093

اآلداب/جامعة بغداد468للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد عدنان محمد صالح841121521018047

اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية الضحى للبناتادبياسالم حامد عبيد جاسم842121522121002

اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية الشعلة للبنينادبيطيف علي نون طارش843121521007072

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد طالب مهدي حسن844121521030072

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي جبار حلو مصاول845121521034076

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء جبار مظلوم كباشي846121522098050

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيسيف لؤي كامل أحمد847121521042004

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية التضحية للبناتادبيمريم حسين علي جاسم848121522091052

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية الزهور للبناتادبيصفا محمد خليفه فاضل849121522105110

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية الرباب للبناتادبيرسل حاتم مبروك عبد هللا850121522125011
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اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية الفوز للبناتادبياسراء محمد علي محب851121522094007

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية االزدهار للبناتادبيشهد محمد سعيد علي852121522090061

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية التضحية للبناتادبيرؤى كاظم هادي نجم853121522091024

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيايمان علي محمد احمد854121522101005

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية الثائر للبنينادبيعلي حميد جاسم عيسى855121521011042

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد رياض محمد راضي856121521003036

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية الشيماء للبناتادبيغاده رحيم مشجل جبر857121522098086

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء سعد علي صافي858121522104019

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية الكاظمية للبناتادبيدعاء حسن عبود حسن859121522110013

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الكاظمية للبنينادبيمجتبى حسن علي عوض860121521030064

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد اياد حميد خضير861121521030066

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية الزهور للبناتادبياية عقيل صافي كاظم862121522105016

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية الخطيب للبنينادبيمحسن علي كاظم راضي863121521034109

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية الزهور للبناتادبيهدى لفته علوان حلبوص864121522105170

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية هوازن المختلطةادبيياسر طالب عبيد علوان865121521176040

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية الحرمين للبنينادبيلطيف راضي حسن سرحان866121521004014

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء فالح يوسف شمخي867121522105067

االعالم/جامعة بغداد521اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعقيل جاسم محمد مناتي868121521202145

االعالم/جامعة بغداد513اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي عيدان جبر سلمان869121521007097

االعالم/جامعة بغداد512اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيماهر محسن علي صالح870121521202227

االعالم/جامعة بغداد503اعدادية االمام الرضا للبنينادبيولدان عامر راضي حمد871121521003048

االعالم/جامعة بغداد500اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد ناظم عبد علي بالو872121521034122

االعالم/جامعة بغداد499اعدادية العراق للبنينادبيميثم رزاق شمخي جبار873121521009136

االعالم/جامعة بغداد496اعدادية الشروق للبنينادبيزين العابدين علي عامر عباس874121521032050

االعالم/جامعة بغداد495اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسين علي عبيد رضا875121521030027

االعالم/جامعة بغداد493اعدادية الخطيب للبنينادبيمرتضى حاتم كريم جثير876121521034125

االعالم/جامعة بغداد493ثانوية سيف الدولة للبنينادبياحمد ثائر احمد ابراهيم877121521002001

االعالم/جامعة بغداد492للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيازهر صادق نغيمش عبيس878121521033006

االعالم/جامعة بغداد492ثانوية الياسمين المختلطةادبيمحمد راضي حميد جباره879121521172008

االعالم/جامعة بغداد488اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيضياء سالم جاسم محمد880121521202128

االعالم/جامعة بغداد488ثانوية الحضر للبنينادبيليث حازم موسى عبد881121521035007

االعالم/جامعة بغداد488اعدادية السبطين للبنينادبيعلي جمال حسين غازي882121521025093

االعالم/جامعة بغداد487اعدادية العراق للبنينادبيكرار جاسم محمد جمعة883121521009087

العلوم االسالمية/جامعة بغداد481ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيمصطفى محمد هوري جاسم884121521042010
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد464ثانوية نور االيمان للبناتادبيعلياء قادر كاظم نشمي885121522085034

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459اعدادية التأميم للبنينادبياحمد محمد عبد اللطيف عبد الرزاق886121521031014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449ثانوية طيبه للبناتادبيزينب عبد الباسط عبد اللطيف ابراهيم887121522082012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية الثائر للبنينادبيحسن علي حسن ذفال888121521011022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمثنى كريم حمزه كاظم889121521171021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد طالل عبد الحسين جلوب890121521034117

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية جرير للبناتادبينور الهدى محمد جمعه سلطان891121522089073

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية التضحية للبناتادبيانفال حسين كريم مزعل892121522091006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية النصر للبناتادبيحوراء حمود عبد عداي893121522112039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية ام عمارة للبناتادبينور فتحي مهدي يحيى894121522117042

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية النصر للبناتادبيجيهان طالب كاظم عالوي895121522112035

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية العراق للبنينادبيمحمد ماجد محمد جبار896121521009116

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية االزدهار للبناتادبيالحوراء حسين عاشور حاجم897121522090016

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية الفوز للبناتادبيسجى محمد عبد خلف898121522094065

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية العزة للبناتادبيدعاء نبيل عزيز عبد899121522118014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الخطيب للبنينادبييوسف عبد الرحيم عبد اللطيف جاسم900121521034140

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية التأميم للبنينادبيمصطفى قيس هاشم محمد901121521031083

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الزهور للبناتادبينور محمود نجم عفلوك902121522105160

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437أعدادية الفاطميات للبناتادبيدنيا عامر حسين علي903121522102030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيميثم جابر جاسم محمد904121521209055

الفنون الجميلة/جامعة بغداد519اعدادية الشروق للبنينعلميعلي عماد محمد علي صادق905121511032099

الفنون الجميلة/جامعة بغداد518اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد خضر خليل ابراهيم906121511007096

الفنون الجميلة/جامعة بغداد504اعدادية الشيماء للبناتعلميدعاء عباس عبد الحسن جاسم907121512098038

الفنون الجميلة/جامعة بغداد495اعدادية التأميم للبنينعلميطه احمد حسين خشان908121511031158

الفنون الجميلة/جامعة بغداد492اعدادية التأميم للبنينعلميكرار كاتب خلف جعفر909121511031229

الفنون الجميلة/جامعة بغداد491اعدادية السبطين للبنينعلميمنتظر برير هاشم حيدر910121511025168

الفنون الجميلة/جامعة بغداد484اعدادية جرير للبناتعلميحنين عالء عبد الحسين علوان911121512089016

الفنون الجميلة/جامعة بغداد481ثانوية ام عمارة للبناتعلميرغد ضياء محمد عباس912121512117027

الفنون الجميلة/جامعة بغداد470ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميعلي ثامر صالح مهدي913121511015022

الفنون الجميلة/جامعة بغداد458اعدادية الهدى للبناتادبيسجى عبد القادر عزيز ابراهيم914121522106035

الفنون الجميلة/جامعة بغداد456اعدادية النصر للبناتادبياالء جواد هاشم الزم915121522112015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450ثانوية بابل للبناتادبيعائشه ايوب محمد عزيز916121522095036

الفنون الجميلة/جامعة بغداد449ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا حسين جودي محمد917121521016021

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية النصر للبناتادبيزهراء عوده علي جوال918121522112063
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد حسن حمزة عبد919121521032089

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444ثانوية الوفاق للبناتادبيوسن عباس فاضل حسن920121522103054

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيهشام ماجد رشيد حميد921121521204074

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444اعدادية الخطيب للبنينادبيرحمن عبد الكريم صاحب محمد علي922121521034046

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية النصر للبناتادبيتماره جبار حمزه محمد923121522112033

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس هاشم سعد خريبش924121521007075

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية الشروق للبنينادبيحسين زهير عباس نجم925121521032034

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد حسين بديع كزار926121521025115

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد مازن محمد رضا927121521025128

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية العراق للبنينادبيحسين هادي عبد هللا جليب928121521009032

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية الفوز للبناتادبيايات خالد شاكر عبد929121522094015

الطب/الجامعة المستنصرية693ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميليث فارس كريم علوان930121511001045

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الحرية للبناتعلميشهد ماجد عبد الغني تاج931121512107161

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية االمام علي للبنينعلميرسول ماجد ياسين جواد932121511005039

الصيدلة/الجامعة المستنصرية679اعدادية الحرية للبناتعلميآيه نصير صبري جعفر933121512107009

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678أعدادية الطارمية للبنينعلميمهند محمد جاسم حميد934121511022218

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية ام عمارة للبناتعلميامنه عباس ناصر مجيد935121512117006

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية النور للبنينعلميحيدر جميل هاشم خالد936121511026040

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي عبد الحسين هادي حسين937121511001038

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميفاطمة احمد عبد الرسول محمد938121512109042

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمصطفى نصير ناصر محسن939121511001065

الهندسة/الجامعة المستنصرية658اعدادية العزة للبناتعلميفاطمه احمد مبدر هادي940121512118099

الهندسة/الجامعة المستنصرية654اعدادية التأميم للبنينعلميجعفر عبد اللطيف عبد كاظم941121511031064

الهندسة/الجامعة المستنصرية654اعدادية النصر للبناتعلميمريم ابراهيم محمد حسين عبد الوهاب942121512112117

الهندسة/الجامعة المستنصرية654اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد علي عبد الحسين عباس943121511005088

الهندسة/الجامعة المستنصرية651اعدادية النصر للبناتعلمييقين محمد جاسم جويدي944121512112150

الهندسة/الجامعة المستنصرية650اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء حافظ مهدي سلمان945121512110050

الهندسة/الجامعة المستنصرية649ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميغفران علي صبري فاضل946121512086029

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الكاظمية للبناتعلميزينب ضياء كريم ناصر947121512110067

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية الثائر للبنينعلميمصطفى ناظم نايف كاظم948121511011034

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية الزوراء للبنينعلمياحمد حمزة خضر حمادي949121511006003

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية الكاظمية للبنينعلميطيف محمد جواد محمد950121511030128

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينوران احمد طه عبد951121512086044

الهندسة/الجامعة المستنصرية646أعدادية الفاطميات للبناتعلمياالء عبد الرحمن رزاق حسين952121512102007
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الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية البخاري للبناتعلميابرار ظاهر نصيف جاسم953121512108001

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية جرير للبناتعلميسرى عادل سليم هادي954121512089061

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية جرير للبناتعلميسماح عبد الواحد محمد احمد955121512089063

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية الجواهري للبنينعلميحسين محمد احمد محمد علي956121511013015

الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية ام عمارة للبناتعلميمريم ظافر عبد هللا صادق957121512117059

الهندسة/الجامعة المستنصرية645أعدادية الفاطميات للبناتعلميمريم هاشم مهدي باقر958121512102084

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية االزدهار للبناتعلميزهراء رمزي حسن علي959121512090020

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية جرير للبناتعلميهيام وليد جبار عوده960121512089128

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية االمام الرضا للبنينعلمياحمد عالء عبد حسين961121511003010

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية العزة للبناتعلميزهراء محسن جهاد رمضان962121512118062

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية الشيماء للبناتعلميسراب عبد الكريم لعيبي حسين963121512098073

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية جرير للبناتعلميايام عادل رسول محمد964121512089007

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية التأميم للبنينعلميعلي ميثم عبد االمير عبيد965121511031211

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية بابل للبناتعلمياية محمد قاسم محمد966121512095008

الهندسة/الجامعة المستنصرية640.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسن عبد الخالق شاكر حمود967121511001017

الهندسة/الجامعة المستنصرية640أعدادية الفاطميات للبناتعلميحنين فؤاد خلف جبار968121512102022

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية االزدهار للبناتعلميزينب نصيف لطيف مطر969121512090023

الهندسة/الجامعة المستنصرية639.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمود علي عبد العزيز عباس970121511001061

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحسان صفاء مجتبى هادي971121511030004

الهندسة/الجامعة المستنصرية639أعدادية الفاطميات للبناتعلميميساء احمد علي عواد972121512102090

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الشيماء للبناتعلميرقيه علي تعبان كاظم973121512098048

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميالسجاد صاحب ابراهيم حسن974121511001007

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية التجدد للبناتعلميزينة عمر ابراهيم خلف975121512120008

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الحرية للبناتعلميمسره علي فاضل جبوري976121512107214

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية باب العلم للبناتعلمياسراء اسماعيل محسن ثامر977121512123001

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية التجدد للبناتعلمياسماء عبد خلف مرعي978121512120001

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الكاظمية للبناتعلميشهد جمال محمد كاظم محمد حسين979121512110081

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد شاكر محمود عبد هللا980121511031247

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية العدل األهلية للبناتعلمييقين ميثم عبد هللا عبد المجيد981121512119021

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية بابل للبناتعلميامل سمير حمد شهاب982121512095002

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميرياحين داخل سالم عنيسي983121512100013

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد عزيز هادي صادق984121511030218

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء علي عبد حسين985121512107107

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الشروق للبنينعلميخضر مؤيد خضير عباس986121511032066
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الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية سيف الدولة للبنينعلمياحمد ثامر كاظم علي987121511002003

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الضحى للبناتعلميسرى غازي ناجي مجيد988121512121017

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية ام عمارة للبناتعلميرغد ماهر وادي خضير989121512117028

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية جرير للبناتعلميتماره صباح عناد حيال990121512089015

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية الكاظمية للبناتعلميرسل صباح رحيم جليل991121512110037

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556ثانوية سيف الدولة للبنينعلميسعيد حسين سعيد ساده992121511002057

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية التأميم للبنينعلميحيدر عبد الستار حسين علوان993121511031115

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية جرير للبناتعلميغفران حسين علي حسين994121512089079

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية552اعدادية الفوز للبناتعلميسماره عبد الحسين نصيف جاسم995121512094076

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين عالء عبد الحسين مرزه996121511030076

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية550اعدادية الشيماء للبناتعلميوفاء عماد عبد الرزاق عبد هللا997121512098125

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548أعدادية الفاطميات للبناتعلميايه ثائر صبحي محمد998121512102011

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية العزة للبناتعلميساره عالء عبد الرزاق سعيد999121512118080

العلوم/الجامعة المستنصرية634اعدادية الشعلة للبنينعلميسجاد ماجد هامل زغير1000121511007052

العلوم/الجامعة المستنصرية608اعدادية الفوز للبناتعلميضحى فاضل عباس حمدان1001121512094087

العلوم/الجامعة المستنصرية606ثانوية الخلود للبناتعلميفاطمه سعد محمد عدنان علي رضا1002121512093055

العلوم/الجامعة المستنصرية605اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميفاطمة احمد صيهود حسن1003121512087059

العلوم/الجامعة المستنصرية602ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميساره فاضل محمد شناوه1004121512092031

العلوم/الجامعة المستنصرية601اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء جعفر مهدي ابراهيم1005121512110049

العلوم/الجامعة المستنصرية600اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد قيس صاحب شهيب1006121511031269

العلوم/الجامعة المستنصرية599اعدادية السبطين للبنينعلميحيدر فاضل جعفر مهدي1007121511025051

العلوم/الجامعة المستنصرية599اعدادية الحرية للبناتعلميهبه عالء الدين شاكر سليمان1008121512107244

العلوم/الجامعة المستنصرية598اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهرة كاظم عبد الصاحب كاظم1009121512110062

العلوم/الجامعة المستنصرية596اعدادية االمام علي للبنينعلميوئام عباس جايش خفي1010121511005102

العلوم/الجامعة المستنصرية592اعدادية السبطين للبنينعلميحسين صالح عبد العباس منصور1011121511025037

العلوم/الجامعة المستنصرية592اعدادية الضحى للبناتعلميدنيا حسين جاسم محمد1012121512121008

العلوم/الجامعة المستنصرية590اعدادية الفوز للبناتعلميرضاب عبد علي نعيمة1013121512094045

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية التأميم للبنينعلميسجاد حميد جواد كاظم1014121511031139

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية الكاظمية للبنينعلميسيف فاضل عباس رشيد1015121511030119

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية الزهور للبناتعلمينبأ طارق مصطفى كامل1016121512105223

العلوم/الجامعة المستنصرية587للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميمياده قيس لطيف فليح1017121512084036

العلوم/الجامعة المستنصرية586ثانوية بابل للبناتعلميايه عديل نريمان ملك1018121512095005

العلوم/الجامعة المستنصرية586اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمينور الهدى علي حسين عباس1019121512087073

العلوم/الجامعة المستنصرية584ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياسامه كريم حسن طه1020121511020020
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العلوم/الجامعة المستنصرية583اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد سلمان داود سلمان1021121511030210

العلوم/الجامعة المستنصرية583اعدادية النصر للبناتعلميزهراء حسن جواد عبد هللا1022121512112061

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية العزة للبناتعلميميس مؤيد عبد الحسين عبد الصاحب1023121512118115

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية التأميم للبنينعلميحسن عبد الخالق عبد الرزاق مجيد1024121511031073

العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية الشعلة للبنينعلميرسول شكير مطير وادي1025121511007042

العلوم/الجامعة المستنصرية577ثانوية الطارمية المسائية للبنينعلميعلي خميس ابراهيم محمد1026121511205015

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية العزة للبناتعلميريا قاسم محمد حسين1027121512118046

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية الفوز للبناتعلميتبارك مهدي راضي عبد1028121512094020

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى لؤي صيهود ندا1029121511031296

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية التأميم للبنينعلميامير محمد مزعل حمود1030121511031055

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية االمام علي للبنينعلميعبد الكريم قاسم هادي مهدي1031121511005053

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية االنوار للبناتعلميرسل وحيد لفته غزيل1032121512104009

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية الزهور للبناتعلميدينا طارق مصطفى كامل1033121512105072

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية جرير للبناتعلميفاطمه باسم جواد كاظم1034121512089084

العلوم/الجامعة المستنصرية573.2ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميهبة عبد االله داوود حسين1035121512109057

العلوم/الجامعة المستنصرية573أعدادية الفاطميات للبناتعلميفاطمه كريم فرحان شخير1036121512102076

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية االمام الرضا للبنينعلميميثم باسم عبد الحسين علوان1037121511003097

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الشيماء للبناتعلميفاطمه علي جعفر عبد هللا1038121512098087

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية العزة للبناتعلميزينه علي محمد سلطان1039121512118077

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية الغفران للبناتعلميمريم فوزي عراك عباس1040121512115023

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسنين سمير محمد محمد جواد1041121511030061

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الفوز للبناتعلميهبه عامر عبد الهادي محمد1042121512094135

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى احمد فارس رشك1043121511031286

العلوم/الجامعة المستنصرية572للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميقبس عبد الرحمن كامل عبد هللا1044121512084033

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الكاظمية للبناتعلميساره علي سرحان زيدان1045121512110075

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي عالء عبد االمير رشيد1046121511030158

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الزهور للبناتعلميمريم عيسى لطيف حاتم1047121512105210

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية السبطين للبنينعلميمرتضى حازم محمد ياسين1048121511025154

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية اآلفاق للبناتعلميعذراء محمد سلمان نجم1049121512114020

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية جرير للبناتعلميضحى هادي عراك سرهيد1050121512089072

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمينور نبيل خالد لعيبي1051121512092067

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية الحرية للبناتعلميمروه احمد جعفر فتاح1052121512107202

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية ام عمارة للبناتعلميامال حسن طالب جمعة1053121512117005

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميهيام سعد حمزة عبد الحسين1054121512087083
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العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية ابن عقيل للبنينعلميحاتم كريم خزعل عباس1055121511014016

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية العزة للبناتعلمينور علي حسين عباس1056121512118122

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الزهور للبناتعلميدعاء حميد كاظم محمد1057121512105066

العلوم/الجامعة المستنصرية569أعدادية الفاطميات للبناتعلميمريم طالب عبد النبي عبود1058121512102082

العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية ام عمارة للبناتعلميمريم سامي عبد شلش1059121512117058

العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية ام عمارة للبناتعلميشهد علي محمد عبد الصاحب1060121512117051

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية التأميم للبنينعلميعمر عبد الكريم عبد خضير1061121511031216

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الفوز للبناتعلميزينب علي ناصر حسين1062121512094064

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية االنوار للبناتعلمينور محمد عبد الجبار عبد الستار1063121512104035

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية النصر للبناتعلميحوراء ثامر عبد جابر1064121512112038

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية التأميم للبنينعلميكرار رياض باقر مراد1065121511031227

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية الحرية للبناتعلميأوراد عماد عبد الجبار عبد1066121512107027

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية ام عمارة للبناتعلمياساور ثامر كاظم علي1067121512117001

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية العقيدة للبناتعلميتبارك قيس شكر حسين1068121512083005

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الكاظمية للبناتعلميمريم حيدر حسين جسوب1069121512110109

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الحرية للبناتعلمينور زهير حسن علي1070121512107236

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية التأميم للبنينعلميزيد جميل يوسف عبد الرضا1071121511031129

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية االزدهار للبناتعلميساره ماجد حسين وادي1072121512090025

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الشروق للبنينعلميحسين عبد الكريم صبري محمود1073121511032046

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية التأميم للبنينعلمينور عبد الكريم كاظم طه1074121511031318

القانون/الجامعة المستنصرية600اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد حسام كامل كاظم1075121511025134

القانون/الجامعة المستنصرية594اعدادية الحرية للبناتعلميمريم حسن هادي مهدي1076121512107207

القانون/الجامعة المستنصرية600ثانوية هوازن المختلطةادبيسناء ذفال مهيديل زغيبي1077121522176006

القانون/الجامعة المستنصرية595اعدادية الخمائل للبناتادبيناديه قاسم راضي طعمه1078121522127084

القانون/الجامعة المستنصرية588اعدادية النصر للبناتادبيسجى ضياء جبار شذر1079121522112084

القانون/الجامعة المستنصرية588ثانوية هوازن المختلطةادبيحنان غزوان سهيل مهدي1080121522176002

القانون/الجامعة المستنصرية584اعدادية العزة للبناتادبيديما عامر نجم حسن1081121522118016

القانون/الجامعة المستنصرية578أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء رحيم محمد حسين1082121522102047

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل حمد فهد عبد هللا1083121522090037

القانون/الجامعة المستنصرية576اعدادية التأميم للبنينادبيعلي حيدر زهير عبد1084121521031050

القانون/الجامعة المستنصرية575اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي كاظم دعيم عيسى1085121521007099

القانون/الجامعة المستنصرية574اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء حسين كاظم جواد1086121522127038

القانون/الجامعة المستنصرية573اعدادية الشروق للبنينادبيموسى عبد الخالق محمد بداي1087121521032126

القانون/الجامعة المستنصرية572اعدادية الفوز للبناتادبيزهراء جبار زرزور حسين1088121522094036
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القانون/الجامعة المستنصرية571اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء سالم جاسم محمد1089121522098054

القانون/الجامعة المستنصرية571ثانوية ام عمارة للبناتادبيايات اياد كاظم وهاب1090121522117001

القانون/الجامعة المستنصرية571ثانوية المفاخر المختلطةادبيحسين محمد علوان حسين1091121521175006

القانون/الجامعة المستنصرية570اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين محمد فاضل كاظم1092121521202079

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية االمام الرضا للبنينادبيابراهيم رسول سلمان مهدي1093121521003001

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية الزهور للبناتادبياروى عبد الكريم ابراهيم كاظم1094121522105004

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم وديع شاكر عبد الحسين1095121522110036

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية555اعدادية الكاظمية للبناتعلميسكينه حسن عبد الزهرة جابر1096121512110079

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492اعدادية الشعلة للبنينادبيعمار علي محيسن سلمان1097121521007108

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء محمد ثامر عبد1098121522093021

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491ثانوية التفوق للبناتادبيصفا خميس عبد علي1099121522113017

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489اعدادية التضحية للبناتادبياالميره فاضل رزوقي عيسى1100121522091005

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489اعدادية الشروق للبنينادبيحسن احمد حسون فاهم1101121521032028

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488ثانوية البالد للبنينادبيعالء فاضل شالل محمد1102121521008021

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486اعدادية الخمائل للبناتادبيايات عامر كاظم حسين1103121522127005

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484اعدادية العزة للبناتادبيهمسة عامر نجم حسن1104121522118060

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية الزهور للبناتادبيالرياحين سعد عزيز حسين1105121522105012

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية العراق للبنينادبينمير قاسم محمد ايسير1106121521009137

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565اعدادية العراق للبنينعلميعباس كريم راضي وريج1107121511009057

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية543اعدادية الكاظمية للبناتعلميمريم قاسم صاحب باقر1108121512110111

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529اعدادية الحرية للبناتعلميشهد خالد عباس محمد1109121512107157

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية الحرية للبناتعلميساره علي عبد الكريم فرهود1110121512107144

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية الزهور للبناتعلميغدير محمود عبد حسن1111121512105176

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد حسين علي حسين1112121511030204

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين هاني علوان حسين1113121511030085

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527اعدادية الحرية للبناتعلميرانيه محمد صادق جعفر1114121512107065

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية العزة للبناتعلميزهراء جاسم عبد علي1115121512118048

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية العراق للبنينعلميمهند فوزي عبد ياسين1116121511009099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية التأميم للبنينعلميمنتظر عبد الكريم مفتن داغر1117121511031306

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية التأميم للبنينعلمينمير عبد الرزاق علي سلمان1118121511031316

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية الحرية للبناتعلميفاطمه اياد حسن عبد االمير1119121512107183

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية الحرية للبناتعلميزينب ناظم جواد كاظم1120121512107137

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523ثانوية الغفران للبناتعلميسجى فوزي محمد جاسم1121121512115017

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية الشروق للبنينعلميابراهيم علي رشيد حميد1122121511032001
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522اعدادية االمام علي للبنينعلميحسام جواد كاظم محمد جواد1123121511005021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522اعدادية التضحية للبناتعلميحوراء جواد كاظم عباس1124121512091011

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية الحرية للبناتعلميشهد عصام صادق عبد الحسين1125121512107158

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية الغفران للبناتعلميشعاع كريم علي ناصر1126121512115019

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية الشروق للبنينعلميحسن نعمان حسين محمد1127121511032039

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية الزهور للبناتعلميزهراء غضنفر هادي موسى1128121512105109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميتبارك رعد اسماعيل مهدي1129121512086007

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519ثانوية الغفران للبناتعلميفاطمه قاسم عبد النبي حميد1130121512115021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية االمام الرضا للبنينعلميمنتظر عماد عبد االمير جعفر1131121511003091

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية الشيماء للبناتعلميشهد ابراهيم جاسم محسن1132121512098076

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد ناهض عبد االمير امين1133121511030225

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية العراق للبنينعلمييوسف هاشم عبد نعمه1134121511009109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية النور للبنينعلميمجتبى عبدالجبار سبع حمادي1135121511026116

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية العزة للبناتعلميايالف عز الدين رشيد سلمان1136121512118013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية الفوز للبناتعلمينهى حيدر عبد الشهيد حسن1137121512094123

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية التأميم للبنينعلميعلي احسان محمد شاطي1138121511031172

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية التأميم للبنينعلميحسن سالم رسول احمد1139121511031071

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميرسل محمود عبد الرضا عبود1140121512087026

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد الرحمن عبد نجم عبد1141121511022093

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية التجدد للبناتعلميهيام محمد سليمان صالح1142121512120016

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد تقي مازن حمودي عبد الحسين1143121511031236

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميايالف قاسم جاهل عبيد1144121512092008

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية الزهور للبناتعلميآيه ضياء علوان حسين1145121512105010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينعلميسلطان منذر رشيد سلطان1146121511039020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية التأميم للبنينعلميمحمود غانم عبد الجواد عباس1147121511031278

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية البالد للبنينعلمييوسف جاسم محمد ابراهيم1148121511008034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمصطفى اياد سلمان احمد1149121511001062

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509ثانوية بابل للبناتعلمياالء عادل جاسم محمد1150121512095001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ رعد عبد مزعل1151121522127086

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية العراق للبنينادبيحسن احمد عزت عبد هللا1152121521009023

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية الخمائل للبناتادبيلبنى سالم علي عبد1153121522127075

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية النصر للبناتادبيزينب حيدر حساني عباس1154121522112071

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية النصر للبناتادبيبنين مهدي منذور دايخ1155121522112029

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية التضحية للبناتادبيحوراء محمود شاكر راضي1156121522091021
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية الفوز للبناتادبيرباب حيدر جبار مطرود1157121522094027

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508ثانوية الياسمين المختلطةادبياسراء جوده بشاره شمخي1158121522172002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد الكريم محمد أبو الصوف جواد1159121521034067

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507ثانوية طيبه للبناتادبيبراء عبد الستار عبد صالح1160121522082006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيابو الحسن حيدر حميد صادق1161121521203001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين فاضل عباس سلمان1162121521005017

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية الخطيب للبنينادبيحيدر وحيد عبد شبوط1163121521034042

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505ثانوية باب العلم للبناتادبيسناء رعد محسن شبيب1164121522123013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمر سعد احمد محمد1165121521016030

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين موسى نوري ياسين1166121521034035

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء مرتضى عيدان محمد1167121522105073

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503ثانوية هوازن المختلطةادبيعلي كريم عبيد علي1168121521176018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية جرير للبناتادبيزهور احمد حسن شندي1169121522089034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية الزهور للبناتادبيرسل لفتة محمد كريم1170121522105049

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب سامي جميل علي1171121522090052

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501ثانوية الياسمين المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد خلف1172121521172002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحسين عالء حسن ناجي1173121521204022

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501ثانوية التفوق للبناتادبيحوراء صباح جسام محمد1174121522113006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الشعلة للبنينادبيعماد عبد الحميد كاظم محمد1175121521007107

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500ثانوية البالد للبنينادبيجاسم محمد عباس فاضل1176121521008009

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي السجاد حيدر كاظم خليل1177121521034075

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500ثانوية المشاهده للبناتادبيزهراء عبد الرحمن طه ياسين1178121522080009

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية العراق للبنينادبيسجاد طالب شناوة صعيصع1179121521009045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبينزار ابراهيم خليل خلف1180121521204072

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية الفوز للبناتادبيامنة حسين جعفر حسن1181121522094012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496اعدادية االزدهار للبناتادبيايمان ثائر مطر انكال1182121522090021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحيدر علي حسين علي صالح1183121521202093

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية التأميم للبنينادبيميثم زهير غني مهدي1184121521031086

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية الشيماء للبناتادبيختام جبر جويعد سعدون1185121522098027

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية العراق للبنينادبيمحمد عبد السادة عبد كاظم1186121521009111

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494ثانوية المفاخر المختلطةادبيمصطفى محمد علوان حسين1187121521175027

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية جرير للبناتادبيشهد عبد الستار عبد الجبار عبد النبي1188121522089052

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى محي عبد الرحيم كلش1189121521034132

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية العراق للبنينادبيكرار كريم سعد مفتن1190121521009093
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء ابراهيم كاظم جواد1191121522127034

التربية/الجامعة المستنصرية548اعدادية النور للبنينعلميمحمد ماجد حسن عبيد1192121511026128

التربية/الجامعة المستنصرية546ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمينور عمار هاشم حطاب1193121512092065

التربية/الجامعة المستنصرية544ثانوية التفوق للبناتعلميايمان داخل عاطي حسين1194121512113003

التربية/الجامعة المستنصرية538ثانوية االنوار للبناتعلميمريم حيدر جعفر عباس1195121512104029

التربية/الجامعة المستنصرية538ثانوية التفوق للبناتعلميزهراء صبيح لعيبي درويش1196121512113008

التربية/الجامعة المستنصرية537اعدادية النور للبنينعلميمحمد عبدالحسين جبر عباس1197121511026123

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية الفوز للبناتعلميبنين كريم حسين عبد1198121512094015

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية االمام الرضا للبنينعلميامير عبد الرضا حمودي مهدي1199121511003016

التربية/الجامعة المستنصرية530اعدادية االمام الرضا للبنينعلميامجد عالء عبد الرزاق سعيد1200121511003014

التربية/الجامعة المستنصرية530اعدادية الحرية للبناتعلميرنده هاشم عبد االمير جواد1201121512107084

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية ابن عقيل للبنينعلمياحمد شاكر محمود حمد1202121511014005

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية الرواد للبنينعلميابراهيم ثاير احمد فياض1203121511024001

التربية/الجامعة المستنصرية528ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياسامه وديع صافي مصلح1204121511020021

التربية/الجامعة المستنصرية528أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد ابراهيم محمد حبيب1205121511022013

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية النور للبنينعلميعلي حميد لفتة جاسم1206121511026087

التربية/الجامعة المستنصرية525ثانوية الغفران للبناتعلميسوسن لفته حمزه ربيع1207121512115018

التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية النصر للبناتعلميحنان احمد زغير حسين1208121512112032

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية االمام علي للبنينعلمياحمد صالح عزيز كريم1209121511005005

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية االزدهار للبناتعلميمروه جعفر مجيد كريم1210121512090037

التربية/الجامعة المستنصرية523ثانوية االنوار للبناتعلميريا كريم كاظم خلف1211121512104013

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية التأميم للبنينعلميحارث حازم غافل دخيل1212121511031066

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد عماد ابراهيم عبد1213121511020013

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلميزكريا عماد زين علي1214121511170011

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية البخاري للبناتعلميمآب خليل ابراهيم احمد1215121512108038

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء حسن علي عجيل1216121512098054

التربية/الجامعة المستنصرية521أعدادية الفاطميات للبناتعلميرجاء صفاء خالد حميد1217121512102032

التربية/الجامعة المستنصرية521ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميدنيا صفاء فيصل برع1218121512096013

التربية/الجامعة المستنصرية521ثانوبة ذو النورين للبنينعلميعدنان زيدان خليف عاصي1219121511020047

التربية/الجامعة المستنصرية521ثانوبة ذو النورين للبنينعلميهند علي سليمان محمد1220121512020024

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية الجواهري للبنينعلميقاسم حامد علي عبد هللا1221121511013042

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية السبطين للبنينعلميمنتظر حيدر هالل مهدي1222121511025169

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية النصر للبناتعلميزهراء محمد كريم بدر1223121512112066

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية طيبه للبناتعلميمهجه بسام حميد محمد1224121512082016
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التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية طيبه للبناتعلمينور كريم مجيد رشيد1225121512082021

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية الجواهري للبنينعلميعثمان حسين عبد هللا احمد1226121511013032

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية العراق للبنينعلميعلي رياض كريم محمد1227121511009064

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية الحرية للبناتعلميناز شفيق علي حسين1228121512107220

التربية/الجامعة المستنصرية517اعدادية الكاظمية للبناتعلميفاطمة جعفر صادق محمد صالح1229121512110095

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية الشروق للبنينعلميمصطفى سعد صبحي جاسم1230121511032152

التربية/الجامعة المستنصرية513ثانوية ابن عقيل للبنينعلميخبيب عز الدين ثابت محمد1231121511014021

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية بابل للبناتادبيآيه عبد السالم هالل علي1232121522095013

التربية/الجامعة المستنصرية517اعدادية الشروق للبنينادبيحسن سالم عاتي عبد الحسين1233121521032029

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيداليا هادي نعمة طراد1234121522087014

التربية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم عامر عباس عواد1235121522127080

التربية/الجامعة المستنصرية500اعدادية الفوز للبناتادبيزينب جواد كاظم سلمان1236121522094045

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية جرير للبناتادبيزهراء صباح حبيب عبد1237121522089028

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيسنابل محمد خليل فاضل1238121522087033

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية السبطين للبنينادبياحمد كريم جميل عزيز1239121521025012

التربية/الجامعة المستنصرية499للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي جمال ابراهيم محمد1240121521018036

التربية/الجامعة المستنصرية498الخارجياتادبيوسن حامد علق ياسين1241121522401043

التربية/الجامعة المستنصرية497ثانوية العقيدة للبناتادبيورود قحطان حسين علي1242121522083023

التربية/الجامعة المستنصرية497ثانوية نور االيمان للبناتادبيحوراء رائد عالوي مجيد1243121522085012

التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية الزهور للبناتادبيهبه خالد احمد حبيب1244121522105166

التربية/الجامعة المستنصرية496ثانوية االخالص للبناتادبيجنان كريم شناوة دراج1245121522099010

التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي صالح سعيد حنتوش1246121521007094

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الشيماء للبناتادبيتماره صالح هادي ملوح1247121522098021

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية المفاخر المختلطةادبيانس حسين علي عبد هللا1248121521175002

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية الجاحظ للبنينادبيخالد باسم حسن علوان1249121521016010

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية الثائر للبنينادبيعبد هللا عبد الجليل عجيل عبد1250121521011035

التربية/الجامعة المستنصرية492الخارجياتادبيزينة جواد علي جودة1251121522401015

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية االخيضر للبناتادبيعلياء حميد عبد الرضا موشي1252121522116029

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الثائر للبنينادبيمهند فاضل ذياب سرحان1253121521011069

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية الياسمين المختلطةادبيكنعان طالب اسماعيل محمود1254121521172006

التربية/الجامعة المستنصرية489ثانوية المفاخر المختلطةادبييعقوب ابراهيم فهد فاضل1255121521175032

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية العراق للبنينادبيحيدر محمد محمود سلمان1256121521009040

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمد ياسين مجبل كاظم1257121521176029

التربية/الجامعة المستنصرية488للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيكرار حسين علي مرير1258121521018042
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التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية نور االيمان للبناتادبيحنين هالل حسين أعيور1259121522085011

التربية/الجامعة المستنصرية487ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم احمد عباس حسين1260121522100025

التربية/الجامعة المستنصرية486ثانوية هوازن المختلطةادبيياسر فالح محمد ظاهر1261121521176041

التربية/الجامعة المستنصرية486ثانوية البراق المختلطةادبيجمعه خليل ابراهيم عبد1262121521177002

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية العراق للبنينادبيامجد سلمان عباس محسن1263121521009016

التربية/الجامعة المستنصرية483أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم حيدر ياسر زبيدي1264121522102091

التربية/الجامعة المستنصرية483ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيامجد قاسم عباس عبد1265121521171004

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء باسم محمد سويد1266121522090044

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية النصر للبناتادبيسجى محمد عزيز سلمان1267121522112087

التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية االخالص للبناتادبيضحى والي حمادي توية1268121522099044

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية جرير للبناتادبياماني حيدر ناظم عبد علي1269121522089005

التربية/الجامعة المستنصرية479ثانوية هوازن المختلطةادبيقيصر ساجت عوض جاسم1270121521176021

التربية/الجامعة المستنصرية479ثانوية الصديق للبنينادبيعبدهللا حسين علي عطاهللا1271121521023018

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء علي جبر ماضي1272121522105066

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية التأميم للبنينادبيمنتظر سعد خريبط سهم1273121521031085

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي حسن علي جاسم1274121521007088

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيقتيبة عامر عيفان صالح1275121521017035

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية الشيماء للبناتادبيرفاة راضي مظلوم كباشي1276121522098041

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية السبطين للبنينادبيامير فؤاد غازي عباس1277121521025019

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبييوسف هشام موزان شلش1278121521201103

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي حسين كعيم حافظ1279121521202160

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية الزهور للبناتادبيسجى رسول حميد عوده1280121522105094

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيرامي مثنى داوود سلمان1281121521202103

التربية/الجامعة المستنصرية476ثانوية االخالص للبناتادبيرقيه مشتاق طالب كاظم1282121522099025

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية الشعلة للبنينادبيعبد هللا صالح سعيد حنتوش1283121521007078

التربية/الجامعة المستنصرية475اعدادية الكاظمية للبنينادبيباقر احمد محمد سلمان1284121521030011

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية466ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيعقيل أحمد حاتم حمودي1285121521042007

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية االبداع المسائية للبنينادبياسامه عباس شافي زغير1286121521202033

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450اعدادية الشيماء للبناتادبيهدى ناظم حذيه جبر1287121522098117

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء سعد جمعه عبد1288121522127039

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449ثانوية نور االيمان للبناتادبيهدى صالح خليل مولة1289121522085050

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية الشروق للبنينادبيجبران سمير حسب لطيف1290121521032024

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية الشيماء للبناتادبيبراء يوسف شهد جبر1291121522098018

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية السبطين للبنينادبيحيدر جبار مهلهل عبد1292121521025050
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الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية450اعدادية الشعلة للبنينادبيسجاد عباس ياسر فاهم1293121521007063

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء شهاب احمد صالح1294121522102048

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446ثانوية االخالص للبناتادبيتقى باسم نوني محمد1295121522099009

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية الخطيب للبنينادبيأياد عبد األمير مهدي حسين1296121521034017

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية الكاظمية للبنينادبيزين العابدين قاسم عبد علي1297121521030036

اآلداب/الجامعة المستنصرية543ثانوية العدل األهلية للبناتعلمينور رياض جعفر طعمة1298121512119018

اآلداب/الجامعة المستنصرية535اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمياية عماد سالم كريم1299121512087012

اآلداب/الجامعة المستنصرية533ثانوية الخلود للبناتعلميساره حسين جبار ناجي1300121512093036

اآلداب/الجامعة المستنصرية530اعدادية الزهور للبناتعلميابتهال شهاب احمد داود1301121512105014

اآلداب/الجامعة المستنصرية565اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسن عبد الكريم هاشم محمد علي1302121521003006

اآلداب/الجامعة المستنصرية486اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيسجى جوادي جلوب حسن1303121522087030

اآلداب/الجامعة المستنصرية484اعدادية السبطين للبنينادبيعالء باسم صالح مهدي1304121521025088

اآلداب/الجامعة المستنصرية482اعدادية الزهور للبناتادبيمريم مؤيد البير رزوق1305121522105130

اآلداب/الجامعة المستنصرية472ثانوية هوازن المختلطةادبيياسر مشعان عباس خلف1306121521176042

اآلداب/الجامعة المستنصرية470اعدادية العراق للبنينادبيوسام محمد عبد حسين حمد1307121521009140

اآلداب/الجامعة المستنصرية469اعدادية الكاظمية للبنينادبيعمار ياسر عبد الزهرة عزيز1308121521030057

اآلداب/الجامعة المستنصرية468اعدادية النصر للبناتادبيزهراء هادي جواد كاظم1309121522112067

اآلداب/الجامعة المستنصرية465ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيجمانه عمار حمد يحيى1310121522092010

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد نبيل عمار جاسم1311121521034123

اآلداب/الجامعة المستنصرية464ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحيدر عبد الكريم عبد هللا حسين1312121521204028

اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء فالح عبد المهدي عباس1313121522110018

اآلداب/الجامعة المستنصرية463اعدادية العراق للبنينادبيحسين هاشم كاظم عبد1314121521009033

اآلداب/الجامعة المستنصرية463اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد عوده رشيد حمدان1315121521202252

اآلداب/الجامعة المستنصرية463اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسن رياض جبار رضا1316121521030021

اآلداب/الجامعة المستنصرية462اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعقيل موسى عبد الحسين بدن1317121521202148

اآلداب/الجامعة المستنصرية462اعدادية الشيماء للبناتادبيهبه حميد مجيد مختاظ1318121522098114

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية العراق للبنينادبيحسن مجيد فالح كثير1319121521009026

اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية ابن سينا للبناتادبيمريم محمد جاسم حسين1320121522128013

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية التضحية للبناتادبيغدير شاكر محمود جاسم1321121522091043

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية السبطين للبنينادبيعلي ثامر مهدي عباس1322121521025091

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية الزهور للبناتادبيرسل حسين كوكز دخون1323121522105048

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية الزهور للبناتادبيغدير جهاد كاظم روضان1324121522105118

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية السبطين للبنينادبياحمد عامر عباس عواد1325121521025005

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية الخطيب للبنينادبيمثنى عامر رسن سلطان1326121521034108
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اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيكرار جاسم محمد ناجي1327121521200047

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية النصر للبناتادبيحوراء عالء الدين ناصر الزم1328121522112043

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياميره علي ياسر عبود1329121522092004

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء ناجي هاني مساعد1330121522085024

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبياية ميثم نعمة صادق1331121522087010

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الفاتح المختلطةادبياحمد خليفة لطيف علي1332121521174044

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية المفاخر المختلطةادبيوليد خالد محمد مصلح1333121521175031

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية االنوار للبناتادبيميالد مجبل حسن جاسم1334121522104045

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية ام عمارة للبناتادبيايه عماد عبد شلش1335121522117005

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الربيع للبناتادبيصبا احمد عبود عبد هللا1336121522081010

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد عماد محمد علي مهدي1337121521005004

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية سيف الدولة للبنينادبيامجد حسين علي صالح1338121521002006

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمود سالم فزع جاسم1339121521176032

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الشيماء للبناتادبيرانيه حسن هادي ملوح1340121522098034

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الضحى للبناتادبيرفل جاسم محمد سالم1341121522121007

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية النصر للبناتادبيآيه نجم عبد هللا خشان1342121522112007

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية هوازن المختلطةادبيليث حسين علي حسن1343121521176023

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية هوازن المختلطةادبيبهاء محمد حسين علي1344121521176004

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي مظهر حسين علي1345121521034101

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية السبطين للبنينادبيسجاد سعد عبد جاسم1346121521025063

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية االزدهار للبناتادبيحنان سالم عبد االمير نعمه1347121522090030

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية التضحية للبناتادبيسرور حسن احمد جاسم1348121522091038

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء زيد جعفر محمد1349121522092013

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية الكاظمية للبنينادبيغيث عدنان اكريم محمد1350121521030059

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية المشاهده للبناتادبيرفل عبد الجبار ابراهيم احمد1351121522080008

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيقداح كريم عبد الرضا محمد1352121522092031

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيكوثر رضا عباس علي1353121522087042

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية الكرامة للبنينادبيسجاد جاسم جوتي حيدر1354121521019019

اآلداب/الجامعة المستنصرية454أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب حيدر طاهر حبيب1355121522102052

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الزهور للبناتادبيسالي جواد عبد الزهره عبد الرضا1356121522105089

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية السبطين للبنينادبيسيف زياد طارق منصور1357121521025072

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية التضحية للبناتادبيغفران حسن علي رشيد1358121522091044

اآلداب/الجامعة المستنصرية454للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيحيدر محمد عبد الحسين عبد الرضا1359121521033015

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية االخالص للبناتادبيطيبه سعد مطشر صلبوخ1360121522099045
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اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشروق للبنينادبيحسين حسن فالح جبر1361121521032033

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية التضحية للبناتادبيصفا طارق ابراهيم ربيع1362121522091041

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية نور االيمان للبناتادبينور الهدى فاضل كاظم منصور1363121522085044

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية الزهور للبناتادبينور فخري الدين برهان الدين جاسم1364121522105157

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد جواد كسار هدهود1365121521202239

اآلداب/الجامعة المستنصرية453ثانوية ام عمارة للبناتادبيهالة ماجد حامد سعيد1366121522117045

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية االزدهار للبناتادبيأخالص مهدي عبد االمير جاسم1367121522090001

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية هوازن المختلطةادبيزينة كريم حسين سلمان1368121522176004

اآلداب/الجامعة المستنصرية452ثانوية الثائر للبنينادبيبهاء علي انور دحام1369121521011016

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية االزدهار للبناتادبينورس توفيق حاجم صكر1370121522090084

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه عباس مطلق محمد1371121522089061

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيصفا مظهر ابراهيم محمود1372121522087036

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية الشروق للبنينادبيهشام محمد ارحيمه صدام1373121521032130

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية510اعدادية جرير للبناتعلميشهد عدنان محمد علي محمد حسين1374121512089065

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية الكاظمية للبنينعلميمهند فراس علي حسن1375121511030256

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد سالم حسين مناتي1376121521007005

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية النصر للبناتادبياساور وليد كامل كريم1377121522112010

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية التأميم للبنينادبيمصطفى قاسم غازي منديل1378121521031081

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية الخطيب للبنينادبيجاسم عبد الكريم فيصل شايع1379121521034022

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين عبد الهادي محمد عبد هللا1380121521005015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية518ثانوية الثائر للبنينعلميعماد جوده علي راضي1381121511011021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية513اعدادية الفوز للبناتعلمينبا ياس خضير حمدان1382121512094118

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد حسن علي محسن مهدي1383121511013049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية510اعدادية االمام الرضا للبنينعلميفاضل ثامر فاضل عباس1384121511003065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية510اعدادية التضحية للبناتعلميحوراء جعفر عبد هللا محسن1385121512091010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميهدير مشعان تركي جاسم1386121512092072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508ثانوية الجواهري للبنينعلميسجاد كاظم محمد رضا1387121511013022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية الزهور للبناتعلميهاجر زهير صاحب لفته1388121512105243

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد صالح محمد اسماعيل1389121511013051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية النصر للبناتعلميهدير كاظم راشد صالح1390121512112145

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507ثانوية الجواهري للبنينعلميسيف ثامر صالح حسن1391121511013023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية النصر للبناتعلميهدى عبد الرسول كاظم غالي1392121512112142

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية العزة للبناتعلميزهراء مصطفى محمد حسن محمد علي1393121512118064

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية التضحية للبناتعلميرند علي صالح هويدي1394121512091020
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية الجواهري للبنينعلميرائد احمد حردان خليفه1395121511013021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميسروى ابراهيم حسين خضير1396121512084023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية بابل للبناتعلميرؤى موفق عبد الوهاب محمد1397121512095020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية ام عمارة للبناتعلميزهراء جاسم محمد جبار1398121512117035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية الريف للبنينعلميمحمد عادل محيسن مزعل1399121511029024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية الزهور للبناتعلميبنين علي مرزه حمزه1400121512105042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية الضحى للبناتعلميرفل عبد الرضا عبد الرسول حسن1401121512121011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الحرية للبناتعلمينور علي طاهر حمدان1402121512107239

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية العزة للبناتعلمينور حسين عبد هللا عبد الرزاق1403121512118121

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الحرية للبناتعلميزينب ماجد حميد سلمان1404121512107134

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية التضحية للبناتعلميساره سليم زيدان خلف1405121512091031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميحميدة عارف عبد االمير سلمان1406121512087023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية الرياحين للبناتعلميرغد فارس كريم احمد1407121512122013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الرياحين للبناتعلميتقوى جواد عبد الكاظم عبيس1408121512122007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية االنوار للبناتعلميغدير صالح ناجي حسن1409121512104025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499أعدادية الطارمية للبنينعلمياشرف علي عبد هللا حمادي1410121511022043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية الكاظمية للبنينعلميابراهيم حازم محمد علي1411121511030001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية التأميم للبنينعلميعلي حسين حسن عودة1412121511031179

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الزهور للبناتعلميغفران جبار مدهوش حميد1413121512105178

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد فالح حسن عبدهللا1414121511007104

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498ثانوية الجواهري للبنينعلميعمر خميس عبطان يونس1415121511013040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية السبطين للبنينعلميكرار صباح بشاره جبر1416121511025122

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميشهالء خالد عبد الكاظم عباس1417121512100020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية النصر للبناتعلميمريم حسن علي زغير1418121512112119

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية ام عمارة للبناتعلمياصيل يعرب ابراهيم ذنون1419121512117004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية النور للبنينعلميخضر غزاي حسين جاسم1420121511026047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء قصي محمد عباس1421121512110059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين علميزين العابدين رياض عبد الصاحب عنبر1422121511033009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية االمام الرضا للبنينعلميحبيب حيدر عبد المطلب محمود1423121511003021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الحرية للبناتعلميرباب حيدر محمد صالح1424121512107066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية االزدهار للبناتعلميايه شامل كامل سلمان1425121512090007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية جرير للبناتعلميسبأ احمد هادي كاظم1426121512089058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية الفوز للبناتعلميامنه مهدي وناس عباس1427121512094006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية جرير للبناتعلميازهار احمد علوان حمزة1428121512089004
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي كريم حسين فليح1429121511005067

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493أعدادية الفاطميات للبناتعلميمروه صفاء عبد بشير1430121512102080

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية545ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد عمر محمد عبدهللا1431121521023035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية542ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيبان فيصل حميد حلفه1432121522101009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية514ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيلقاء جاسم صاحب عباده1433121522100024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية509اعدادية الخمائل للبناتادبيشيماء جواد جميل جواد1434121522127057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء ناهض محمد حسن1435121522125007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيفوزي ظافر فوزي مهدي1436121521018041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية التضحية للبناتادبيحنين رعد رياض محمد1437121522091019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493النازحاتادبيحنين معتز احمد طه1438121522501006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء محمد علي دوش1439121522098025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية484ثانوية الريف للبنينادبيمحمد محمود عبد محمود1440121521029040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين مجيد حميد جابر1441121521007051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية483ثانوية اكد للبنينادبيضياء فاروق عيدان عبدهللا1442121521021007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية482ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه صالح هادي شبانه1443121522100022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480ثانوية بابل للبناتادبيايه نصير حمدان عبد هللا1444121522095014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية479ثانوية هوازن المختلطةادبيعباس علي عواد شيحان1445121521176013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية479للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبياحمد حاتم فاضل هاشم1446121521018001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية477اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه محمد حسن عبد الشهيد حسن1447121522090070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية477ثانوية التجدد للبناتادبيمريم حميد جاسم احمد1448121522120024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475ثانوية البخاري للبناتادبيسالي حسين عبد اللطيف ابراهيم1449121522108041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيعالء طه عواد عبد هللا1450121521201053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية475ثانوية االنوار للبناتادبيسارة مهدي حسين ضمد1451121522104024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه حليم محمد علوان1452121522127069

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474اعدادية العراق للبنينادبيايمن جاسب غالي دوحان1453121521009018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد ماجد حسين مرهون1454121521032098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية الربيع للبناتادبيهاجر صالح احمد حسين1455121522081012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية االخالص للبناتادبيبنت الهدى سعدون جاسم حاجم1456121522099008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473ثانوية الريف للبنينادبيمحمود محمد جاسم محيميد1457121521029042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473ثانوية الفاتح المختلطةادبيصفاء جاسم محمد خلف1458121521174046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية النصر للبناتادبيأية جمعه غافل عذافة1459121522112005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية الصديق للبنينادبيصهيب نجاح ابراهيم محمود1460121521023014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية البخاري للبناتادبيدعاء حميد جاسم احمد1461121522108023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية النصر للبناتادبيميس كريم جفيت عكله1462121522112118
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية االزدهار للبناتادبيحنين صالح سهيل حميدي1463121522090031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية التضحية للبناتادبيرفل حسين علي صباح1464121522091026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية اكد للبنينادبيبشار سالم جميل نجم1465121521021002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيقسور فاهم حبيب مرشد1466121521033023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية الفوز للبناتادبيشهد نضال هاني سمر1467121522094077

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية هوازن المختلطةادبيخالد جمال معافي اسماعيل1468121521176011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية البخاري للبناتادبيهدى شوكة عمران سعيد1469121522108070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية التفوق للبناتادبيمروه صباح جراد عبد1470121522113024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية االخالص للبناتادبيدعاء صالح جواد خلف1471121522099016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية االزدهار للبناتادبياالء نعمه حسين عيد1472121522090015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية الكاظمية للبناتادبيغفران عبد الكريم مهدي علوان1473121522110028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467ثانوية الفاتح المختلطةادبيمحمد طامي جسام نزال1474121521174027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467ثانوية االنوار للبناتادبيرنا ماهر سعدي جرمط1475121522104013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي عبد الحسن عبود لفتة1476121521034091

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية االنوار للبناتادبيضحى داود سلمان عمر1477121522104030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية الزهور للبناتادبينور عماد سعيد مخلف1478121522105156

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية العراق للبنينادبيفاضل محي حسب هللا حمزة1479121521009085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس خالد مجبل عيدان1480121521202132

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية هوازن المختلطةادبيعلي ثاير محمد علي1481121521176016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية هوازن المختلطةادبيمهند عادل سهيل محمد1482121521176037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيشهد علي شعبان حسن1483121522087035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد عيال محمد جبر1484121521018048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد يوسف خليل ساجت1485121521018049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية البالد للبنينادبيمحمد صاحب حميد فاضل1486121521008031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية جرير للبناتادبيحنين علي غازي منديل1487121522089014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية البالد للبنينادبيمحمد صباح فياض اسماعيل1488121521008032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء عباس فاضل محمد1489121522105063

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعماد عدنان جعفر خريبط1490121521202198

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية التاجي للبنينادبيعلي غازي خضير عباس1491121521010024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية الياسمين المختلطةادبيصابرين فليح كودان مري1492121522172007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد فالح حسن علي1493121521007011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية الضحى للبناتادبيزهراء ماجد عبد الواحد باقر1494121522121010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية الفوز للبناتادبيكوثر علي دحام حيذور1495121522094098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية الشيماء للبناتادبياسراء حسن نعمه صنيخ1496121522098003
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية النصر للبناتادبينور علي هاشم رحيم1497121522112129

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية الخمائل للبناتادبيايه رعد صالح سلمان1498121522127007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى عبد علي جنزيل جبارة1499121521034131

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية الريف للبنينادبيرسول رعد عادل عبد1500121521029014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية الفوز للبناتادبيايات احمد كريم جبر1501121522094014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الشروق للبنينادبيمجتبى حيدر كاظم عجيل1502121521032085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الفاتح المختلطةادبييوسف محمد زيدان جميل1503121521174043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية االخيضر للبناتادبيسجا كريم جياد ديان1504121522116024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية االخيضر للبناتادبيهيام جبار عبد هللا عبد1505121522116038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الشعلة للبنينادبيمصطفى علي حميد وريوش1506121521007144

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الخمائل للبناتادبيايات عبد الرسول عباس اسماعيل1507121522127006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء كامل جبر صكر1508121522105071

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الشعلة للبنينادبيمرتضى حسون حميد عبيد1509121521007132

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية الصديق للبنينادبيابراهيم حسين حمد خضير1510121521023001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية التاجي للبنينادبيفهمي جبار كاظم علوش1511121521010028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية البراق المختلطةادبيعزيز خالد كشاف حميد1512121521177010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية االخيضر للبناتادبيزهراء حميد عزيز احمد1513121522116020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي عباس خليفه عبد هللا1514121521202173

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية التاجي للبنينادبياحمد بسام فاضل محمد1515121521010001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية العراق للبنينادبيعلي خالد جابر حسين1516121521009072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية اكد للبنينادبيعبدهللا خليل سالم ابراهيم1517121521021009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيبالل قاسم علي حسين1518121521018008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الفوز للبناتادبيمريم رياض سليم عبيد1519121522094105

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيقاسم حميد محمد حسن1520121521202202

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيعصماء سرحان اسكندر محمد علي1521121522101026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحيدر عبد الزهره عبد حسن1522121521204026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الخمائل للبناتادبيعذراء عباس فاضل جليل1523121522127065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد وليد ذياب طخاخ1524121521007131

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية الريف للبنينادبيمنير ضياء كاظم جواد1525121521029046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية طيبه للبناتادبيهبه صالح الدين ابراهيم جاسم1526121522082030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب جاسم محمد عبد1527121522090051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمود طالل جمعان محمد1528121521171024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية اكد للبنينادبيعبدالسالم عبدالستار عبيد احمد1529121521021008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي قاسم عبد محيميد1530121521007098
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمرتضى عبد الستار جبار كزار1531121521018051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الخطيب للبنينادبيمرتضى حامد ستار متعب1532121521034126

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشيماء للبناتادبيدعاء سالم زامل عصفور1533121522098029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشعلة للبنينادبيحيدر علي جار هللا جماغ1534121521007055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الكاظمية للبنينادبيوسام علي هاشم جواد1535121521030085

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية ام عمارة للبناتادبيحوراء علي عذير اسماعيل1536121522117009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الرباب للبناتادبيزينب كاظم عبد الحسن علي1537121522125015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الزهور للبناتادبيسجى عماد نوار ابراهيم1538121522105098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل وليد فيصل حسون1539121522102041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الخطيب للبنينادبيعالء سليم كرام عباس1540121521034072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي عزيز عبد جسام1541121521034093

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيحسن عامر محمود عبد1542121521017015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الشعلة للبنينادبيانور فالح كاظم هادي1543121521007021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية السبطين للبنينادبياحمد عامر حبيب حسين1544121521025004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية السبطين للبنينادبياحمد فؤاد كاظم راضي1545121521025007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية جرير للبناتادبيسحر زكي عبد الكريم محمد علي1546121522089047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية المشاهده للبناتادبيرفاه حسين ابراهيم طه1547121522080007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية الزهور للبناتادبيايالف عبد هللا خليل خضير1548121522105019

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية503اعدادية جرير للبناتعلميبنين علي اموري عفين1549121512089013

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية503اعدادية الفوز للبناتعلميشهد حيدر رحيم محمد1550121512094078

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية491ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميحنان حسن عبد علي عبد الحسين1551121512100004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلمياحمد محمد جاسم مكطوف1552121511201011

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية489اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي حيدر مهدي محمد حسين1553121511030152

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية488اعدادية الزهور للبناتعلميغفران طالب عبد الحسن كاظم1554121512105180

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483اعدادية الزوراء للبنينعلميحسام الدين فؤاد نجم عبد االمير1555121511006015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميزهراء رائد اموري محمد1556121512087034

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية474اعدادية العراق للبنينادبيصاحب عبد جار هللا شبوط1557121521009052

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية472اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد خضير راشد كزار1558121521034050

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية462اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي حسين سالم عطيه1559121521202157

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية460اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد صكبان مطشر أخيرس1560121521034116

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450اعدادية الشروق للبنينادبياحمد صادق سلمان كباشي1561121521032006

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية بابل للبناتادبياية محمد امين محمود1562121522095005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيزين العابدين احمد عبد الحسين شنين1563121521203020

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446ثانوية هوازن المختلطةادبياحمد عطا هللا حمد اسماعيل1564121521176001
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية التأميم للبنينادبياحمد حامد علي حسين1565121521031004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية الخطيب للبنينادبيأحمد حسين علي حمادي1566121521034007

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد كاظم مردان كاظم1567121521034119

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية التأميم للبنينادبيكاظم محمد موسى محمد1568121521031090

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية الشروق للبنينادبيعلي حسن جبار لفته1569121521032060

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي فيصل عبد الحسن صعيصع1570121521034097

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية الشروق للبنينادبيجعفر عباس لطيف بادي1571121521032026

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية الكرامة للبنينادبيباسم كاظم محمد كحيط1572121521019008

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية الشروق للبنينادبيسامر عالء عبد االمير عباس1573121521032051

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية االخيضر للبناتادبيالعذراء فاضل عبد زيد ذفال1574121522116004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440اعدادية الشروق للبنينادبياوس كاظم محمد سلطان1575121521032022

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440ثانوية سيف الدولة للبنينادبيفيض بهاء محمد مهدي1576121521002049

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي جواد كاظم مالي1577121521034078

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية الشيماء للبناتعلمياسراء هاشم غالي علوان1578121512098009

الهندسة/جامعة البصرة655اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميزينب علي حسين عليوي1579121512087039

الطب/جامعة الموصل680اعدادية الشيماء للبناتعلمياسراء جعفر محمد سعيد مسيب1580121512098006

الطب/جامعة الموصل680اعدادية الشروق للبنينعلميعدنان خليل محمود امين1581121511032084

الطب/جامعة الموصل678ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميرغد عقيل مسلم احمد1582121512109020

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية الخلود للبناتعلميزينب عبد العزيز هالل محمد1583121512093032

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية اآلفاق للبناتعلميندى جالل عوده درويش1584121512114028

الهندسة/جامعة الموصل635ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلميعباس صبري مكطاع عبد الكريم1585121511170013

الهندسة/جامعة الموصل632اعدادية العزة للبناتعلميآيه سعد سالم داود1586121512118002

الهندسة/جامعة الموصل594أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد الرزاق حسين عبد هللا محمد1587121511022098

الهندسة/جامعة الموصل594اعدادية النور للبنينعلميعبدهللا سالم عباس اسعيد1588121511026073

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الزهور للبناتعلميآيات كريم دوحي عيادة1589121512105004

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية النور للبنينعلميكرار حيدر حسن اسيود1590121511026107

الحقوق/جامعة الموصل459ثانوية الريف للبنينادبيسرور جبار حميد حسين1591121521029016

الحقوق/جامعة الموصل451اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسن عماد عباس حسون1592121521030022

الحقوق/جامعة الموصل450ثانوية الصديق للبنينادبينورالدين محمد طه هبش1593121521023049

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية النور للبنينعلميمهدي محمد رشيد حسين1594121511026145

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية الريف للبنينعلميياسين احمد طه صالح1595121511029033

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.8ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميامنه هاني مسلم احمد1596121512109002

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية676اعدادية الفوز للبناتعلميزهراء حيدر كاظم سلمان1597121512094053

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية673أعدادية الفاطميات للبناتعلميرقيه فهمي جواد شعالن1598121512102036
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هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الكاظمية للبناتعلمياسراء جعفر صادق ابراهيم1599121512110004

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671اعدادية الكاظمية للبناتعلميعلياء احمد قاسم عبد1600121512110087

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670اعدادية جرير للبناتعلميزهراء امجد جبار محسن1601121512089034

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670اعدادية العزة للبناتعلميرياحين علي محمد حسين نعمه1602121512118047

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميأسيا بهلول رستم عطيه1603121512092005

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميميساء مظلوم كيطان فهد1604121512100026

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسن سالم حسن عبدالرضا1605121511001016

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية664اعدادية الحرية للبناتعلميهاله عبد الساده محمد ناصر1606121512107243

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء عبد الساده محمد ناصر1607121512107103

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميياسر عامر جالل عبد االمير1608121511206122

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اعدادية التأميم للبنينعلميمرتضى حردان داؤد ناصر1609121511031280

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اعدادية الفوز للبناتعلميايالف محمد فاضل جبر1610121512094012

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية السبطين للبنينعلميغدير محمد ابراهيم عبد الرحمن1611121511025114

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمينور حسين عليوي عيسى1612121512092060

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية النور للبنينعلميعلي هاشم مصطفى عبدالوهاب1613121511026101

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الكاظمية للبناتعلميداليا علي سامي فاضل1614121512110031

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية النور للبنينعلميحسنين كريم حسن نايف1615121511026030

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية الحرية للبناتعلميزينب باسل علي مردان1616121512107122

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية الحرية للبناتعلمينورا صادق جعفر فتاح1617121512107240

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية الشعلة للبنينعلميحسن حسين مجيد رشيد1618121511007024

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.7ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميسمية حسين سلمان حسين1619121512109033

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي عباس محي الدين محمد علي1620121511001037

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية النور للبنينعلميعمر عامر عبدالمحسن شناوه1621121511026102

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية655.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسين فراس محمد جواد محمد رضا1622121511001024

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية652.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلمياية زهير علي عبد عون1623121512109007

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية647.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلمينور حسن عيسى محمد1624121512109054

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية647اعدادية النور للبنينعلميعلي ماجد محمد جبار1625121511026095

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الفوز للبناتعلميرشا عبد المنعم محمود داود1626121512094043

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية645اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد عبد الرسول محسن عبد الرسول1627121511031253

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الحرية للبناتعلميحوراء رحيم شواي صحين1628121512107057

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الحرية للبناتعلميسجى سرمد عبد الوهاب عباس1629121512107148

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الكاظمية للبناتعلميحوراء مهدي عبد الحسين حسن1630121512110030

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الشيماء للبناتعلميايالف نعيم شاووش خليف1631121512098019

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية641اعدادية التأميم للبنينعلميعلي عبد المجيد عبد الحسين عبد هللا1632121511031197
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هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الزهور للبناتعلميمريم محمد علوان راضي1633121512105211

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636ثانوية ابن عقيل للبنينعلميايهاب عدنان طه ياسين1634121511014014

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميجعفر جالل عبداالمير عبدالحسن1635121511015010

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الحرية للبناتعلمياالء حسن علي رشيد1636121512107019

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الفوز للبناتعلميهدى عباس زيدان نعيمة1637121512094136

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الكاظمية للبناتعلميتماره علي عبد الحسين هادي1638121512110026

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الكاظمية للبنينعلميسجاد حيدر عبد الكريم حسن1639121511030107

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية الحرية للبناتعلميمينا عبد الهادي عبد الحسن داغر1640121512107219

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الحرية للبناتعلميسجى محمد كريم جسام1641121512107150

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميكرار حسين عبدعلي حسين1642121511015026

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية التأميم للبنينعلميحامد شاكر محمود محمد1643121511031067

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية الكاظمية للبنينعلميعبد هللا عصام طارق علي1644121511030139

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد عماد علي عباس1645121511031263

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية الزوراء للبنينعلميعبد هللا ماجد مهدي صالح1646121511006031

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي حسين كشاف محسن1647121511001034

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631أعدادية الفاطميات للبناتعلميبراء زهير نعمه سلمان1648121512102014

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد صالح عبد الحسن توفيق1649121511001052

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمصطفى حيدر صباح كاظم1650121511001063

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الحرية للبناتعلميانفال شعيبث كاظم مجلى1651121512107025

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية الخلود للبناتعلميمروه جمال عبد حسين1652121512093060

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية الحرية للبناتعلميسرى صباح حسن عبد الحميد1653121512107153

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية السبطين للبنينعلمياحمد عبد الكريم حسن محمد1654121511025008

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618اعدادية الحرية للبناتعلميحنين حسين كاظم ماشي1655121512107052

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617أعدادية الفاطميات للبناتعلميافنان محمد كمال حسن1656121512102006

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية العزة للبناتعلميمها مازن سعدي عبود1657121512118114

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمينور عدنان صاحب جاسم1658121512092062

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية جرير للبناتعلمينور الهدى حسنين شاكر سلمان1659121512089116

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميايات ضياء حمدان سلمان1660121512096006

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية االزدهار للبناتعلميشهد جواد كاظم ديوان1661121512090027

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية االمام الرضا للبنينعلمييوسف علي خضير عباس1662121511003104

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية650أعدادية الطارمية للبنينعلميعلي رائد عبد الكريم علوان1663121511022122

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد مزهر عدنان مهيدي1664121511022196

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646.1ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميرقية طاهر عبد االمير طاهر1665121512109021

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميعال عادل صاحب سعيد1666121512086027
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الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميميس عبد الستار حسين علوان1667121512096055

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية635اعدادية النور للبنينعلميهمام مؤيد كاطع جاسم1668121511026149

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية633اعدادية النور للبنينعلميمحمد اسماعيل حسين جابر1669121511026118

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الكاظمية للبناتعلميعذراء عقيل كاظم جاسم1670121512110086

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626اعدادية الفوز للبناتعلميساره سالم حسن محمد1671121512094071

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626ثانوية الخلود للبناتعلميساره مثنى كامل جميل1672121512093038

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمياية سلمان عبد علوان1673121512087009

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية السبطين للبنينعلميكرار محمد علي حسن محمد1674121511025126

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643.2اعدادية العزة للبناتعلميرقية عالء حسين باقر1675121512118041

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية642أعدادية الفاطميات للبناتعلميضحى خالد زيدان خلف1676121512102070

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية جرير للبناتعلميدعاء صباح عبد الجبار جواد1677121512089021

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية الفوز للبناتعلميزينه محمد رشيد دواس1678121512094066

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638.9ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميدعاء رعد ثامر حسين1679121512109015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية االزدهار للبناتعلميجنات عادل لطيف عبد1680121512090013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638ثانوية التجدد للبناتعلميغفران حميد حسن محمد1681121512120011

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد علي باسم محمد خلف1682121511031260

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630اعدادية الزهور للبناتعلميزينب سعد حسين جاسم1683121512105121

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630اعدادية جرير للبناتعلميزهراء ستار جبار خلف1684121512089038

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الكاظمية للبناتعلميزينب حميد محسن احمد1685121512110065

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية627ثانوية االنوار للبناتعلميسجى حاكم حميد جفيت1686121512104017

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية627اعدادية االمام الرضا للبنينعلميعمران حيدر جاسم محسن1687121511003063

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية العزة للبناتعلميهاله مؤيد رشاوي عبود1688121512118125

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624اعدادية السبطين للبنينعلميمجتبى فاروق فؤاد ابراهيم1689121511025127

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية الزهور للبناتعلميسجى مؤيد عباس عبد1690121512105144

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميرضا احمد رضا ناصر1691121511015016

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622أعدادية الفاطميات للبناتعلميزهراء احمد وحيد محمد1692121512102042

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621ثانوية بابل للبناتعلميرحمه عامر خلف محمد1693121512095021

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية الجواهري للبنينعلميياسين علي ياسين حمد1694121511013070

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية النور للبنينعلميعلي جبار راشد جبر1695121511026080

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية الشيماء للبناتعلمينور جمعه عبود فالح1696121512098108

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية الضحى للبناتعلميروان منذر كاظم علي1697121512121012

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية النصر للبناتعلميدالل جمعه ابراهيم مهدي1698121512112047

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد محمد هادي حسون1699121511030018

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية النور للبنينعلميجعفر عبدالهادي محمد لعيبي1700121511026022
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميغياث حسن موسى حسن1701121511206091

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية الكاظمية للبنينعلميمؤمن فارس حنون جعفر1702121511030192

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية الحرية للبناتعلمينور الهدى محمد خلف صخي1703121512107233

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615.7ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميفاطمة محمد وحيد محمد1704121512109045

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615ثانوية سيف الدولة للبنينعلميعالء عدنان نايل سلطان1705121511002068

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615اعدادية التأميم للبنينعلميزيد عالء مهدي خلف1706121511031130

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية627ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميحسين حيدر فليح علوان1707121511015014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية611اعدادية االمام الرضا للبنينعلميحسين علي عبد االمير شهاب1708121511003031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية607اعدادية الكاظمية للبناتعلمينبأ نبيل حميد صالح1709121512110119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية602ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميرانيه خليل ابراهيم حمادي1710121512100009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين عبد الكريم علي جبار1711121511030074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية600ثانوية ام عمارة للبناتعلميرؤى محمد عمر سالم1712121512117022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية594ثانوية الخلود للبناتعلميزينه احمد عبد عبد هللا1713121512093034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية593اعدادية الكاظمية للبناتعلميمسار شاكر عبد الصاحب مهدي1714121512110113

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية592اعدادية جرير للبناتعلمياالء علي عجيل كاظم1715121512089006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الفوز للبناتعلميسجى محمد مزيد حمد1716121512094074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584اعدادية جرير للبناتعلميآيه سعد صالح عبد هللا1717121512089002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي حيدر احمد محمد علي1718121511030151

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584اعدادية التأميم للبنينعلميالحسين هيثم عبد الحسن كنبار1719121511031043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية النور للبنينعلميجعفر صالح عبدالهادي احمد1720121511026021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميهدير علي عبد الحسين جواد1721121512087082

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اعدادية الكاظمية للبنينعلميظاهر ضياء عبد الكريم عبد علي1722121511030129

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية671اعدادية الزهور للبناتعلميزينه رعد صادق حسين1723121512105133

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية671اعدادية النور للبنينعلميكرار علي عباس علي1724121511026113

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية668اعدادية الفوز للبناتعلميشهد هشام عبد العظيم طارش1725121512094082

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية التأميم للبنينعلميعبد الرحمن محمد حسن هلوس1726121511031162

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية الكاظمية للبناتعلميغفران محسن حمزه عطية1727121512110093

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666أعدادية الفاطميات للبناتعلميرقيه مؤيد مزهر مجيد1728121512102037

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية650ثانوية الخلود للبناتعلميرسل سعد حسين جواد1729121512093020

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية649اعدادية التأميم للبنينعلميعمار علي بدر وادي1730121511031215

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية646اعدادية السبطين للبنينعلميصدر الدين هادي عدنان علي1731121511025075

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية646للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميسرى عبد العزيز علي حمادي1732121512084025

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الزهور للبناتعلمياشجان عبدالهادي طالب عبدالهادي1733121512105026

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية السبطين للبنينعلميعلي عماد يونس كريم1734121511025105
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هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية االزدهار للبناتعلميمريم عبود مجيد سعد1735121512090041

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الشروق للبنينعلميياسر علي ياسر عبود1736121511032169

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الحرية للبناتعلميحوراء علي رشم شغي1737121512107059

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية617ثانوية ام عمارة للبناتعلميوقار ناظم جواد رشيد1738121512117076

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية610اعدادية النور للبنينعلميابراهيم محمد عباس علي1739121511026003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية609أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد محمد جاسم محمد1740121511022036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية599اعدادية جرير للبناتعلميزهراء هشام محمد صبري1741121512089045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية587اعدادية الزهور للبناتعلميآيه عالء عبد الواحد مهدي1742121512105011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية587اعدادية الزهور للبناتعلميهنادي خالد عوني غضيب1743121512105250

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية585اعدادية النصر للبناتعلميساره ايمن خليفه حسون1744121512112074

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميداليا علي حسين علوان1745121512092015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580ثانوية البالد للبنينعلميايمن فراس جاسم ابراهيم1746121511008009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية577اعدادية الزهور للبناتعلميرغد حليم علوان كريم1747121512105081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية577اعدادية النور للبنينعلميعلي كريم دحام حسن1748121511026094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية النصر للبناتعلميزهراء محمد حسين ابراهيم1749121512112065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية النصر للبناتعلميبدرية عبد المحسن محمد كاطع1750121512112021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد قاسم ساهي نهار1751121511030017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد ماجد حميد صالح1752121511022192

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570اعدادية النور للبنينعلميمصطفى احمد عطية علي1753121511026133

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الضحى للبناتعلميساره يونس لطيف شياع1754121512121016

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الحرية للبناتعلميتبارك نجاح حسن حسين1755121512107046

الهندسة/جامعة الكوفة643اعدادية الحرية للبناتعلميشدن علي عطا هللا كريم1756121512107155

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية الزهور للبناتعلميمريم عدنان سوادي فهد1757121512105207

العلوم السياسية/جامعة الكوفة475اعدادية الزهور للبناتادبيحنين ضياء شاكر راجح1758121522105036

العلوم السياسية/جامعة الكوفة472اعدادية االمام علي للبنينادبيحسنين حسن كريم صالح1759121521005013

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيعباس رعد ضاوي سلمان1760121521033020

الطب/جامعة تكريت680اعدادية الهدى للبناتعلميكوثر جاسم عبد محمود1761121512106070

طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية طيبه للبناتعلمينيران رشيد علي فرحان1762121512082022

الهندسة/جامعة تكريت589ثانوية ابن عقيل للبنينعلمييونس ستار علي احمد1763121511014048

العلوم/جامعة تكريت551ثانوية التاجي للبنينعلميعزالدين ياسين طه حسن1764121511010016

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518اعدادية الشروق للبنينعلميمحمد جمعة صالح احمد1765121511032129

الحقوق/جامعة تكريت479ثانوية التاجي للبنينادبيمحمد طه عبد ابراهيم1766121521010034

العلوم السياسية/جامعة تكريت447ثانوية التاجي للبنينادبياحمد عامر محمود علوش1767121521010002

العلوم السياسية/جامعة تكريت445ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى ناظم كاظم حسن1768121521010042
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التمريض/جامعة تكريت648أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد ابراهيم حمادي حسن1769121511022165

العلوم االسالمية/جامعة تكريت425اعدادية النصر للبناتادبيايه هاشم شمخي جبر1770121522112025

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي غانم عباس عطية1771121511030159

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الزهور للبناتعلميباريس عبد السالم حسن هادي1772121512105037

الصيدلة/جامعة القادسية674أعدادية الفاطميات للبناتعلميشيماء حسين لفته حسين1773121512102067

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية اآلفاق للبناتعلميفاطمه حسين حسن موسى1774121512114022

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية السبطين للبنينعلميقاسم محمد رضا عبد الصاحب محمد1775121511025117

القانون/جامعة القادسية512اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحمزه راضي شاوي عبد1776121521202082

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية الهدى للبناتعلمينور حاتم هادي حمادي1777121512106083

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية الهدى للبناتعلميآمنه محمد محمود ابراهيم1778121512106003

طب االسنان/جامعة االنبار672اعدادية السبطين للبنينعلميعثمان عدنان مازن عبد هللا1779121511025087

الصيدلة/جامعة االنبار671.8ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميمريم سعد عباس محمد1780121512109049

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية السبطين للبنينعلميعلي عدنان مازن عبد هللا1781121511025102

الهندسة/جامعة االنبار612ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميعائشه ياسين سعيد حبيب1782121512096044

الهندسة/جامعة االنبار611ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميسرى نجم عبد هللا علوان1783121512096032

العلوم/جامعة االنبار613اعدادية الضحى للبناتعلميهاجر هادي صالح محمد1784121512121031

العلوم/جامعة االنبار591أعدادية الفاطميات للبناتعلميازل هيثم عبد هللا عيسى1785121512102002

العلوم/جامعة االنبار568ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلمينور عبد الصمد مد هللا محمد1786121512096060

العلوم/جامعة االنبار565ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميعائشة عالء الدين عبد الرحمن عليوي1787121512096041

العلوم/جامعة االنبار551ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميهدى علي ظاهر حمود1788121512096063

العلوم/جامعة االنبار546اعدادية الزوراء للبنينعلميصهيب احمد تركي فارس1789121511006028

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار582اعدادية السبطين للبنينعلميمرتضى جمال حبيب عبيد1790121511025153

الحاسوب/جامعة االنبار578ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميعذراء محمد خلف هاشم1791121512096045

العلوم االسالمية/جامعة االنبار441ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيندى عبد السالم عبد الكريم عليوي1792121522096058

العلوم االسالمية/جامعة االنبار421ثانوية الثائر للبنينادبيعزيز رحيم حماد مطر1793121521011037

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار528ثانوية الثائر للبنينادبيياسر احمد عبد هللا منيف1794121521011077

الطب/الجامعة العراقية687ثانوبة ذو النورين للبنينعلميبالل عدنان حماد عبد1795121511020026

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية التجدد للبناتعلميسمية خالد عبد صالح1796121512120010

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية الحرية للبناتعلميرسل عباس فاضل خليفه1797121512107069

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى ثامر شهاب احمد1798121511031288

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الحرية للبناتعلمينمارق عالء فاضل محمد1799121512107227

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الزهور للبناتعلميزهراء عادل صبري حسن1800121512105103

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الحرية للبناتعلمياريج مظهر داود سلمان1801121512107011

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الحرية للبناتعلميبتول اموري فاضل حمود1802121512107032
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طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية طيبه للبناتعلمينسيبه مدحت كريم حسين1803121512082019

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الفوز للبناتعلميتبارك حاكم مهدي صالح1804121512094016

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمينبأ رضا صبري محمد1805121512087071

الهندسة/الجامعة العراقية628اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميتبارك حسنين جواد حسن1806121512087020

الهندسة/الجامعة العراقية628ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمينور علي سعيد عبد1807121512092063

الهندسة/الجامعة العراقية627اعدادية الفوز للبناتعلمينبأ رياض نجم عاتي1808121512094115

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية الضحى للبناتعلميحوراء عادل اسماعيل علي1809121512121007

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية الحرية للبناتعلمياوراد علي جبر حسن1810121512107004

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية جرير للبناتعلميزينب محمد حسين عبيد محمد1811121512089047

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية526أعدادية الطارمية للبنينعلميعلي وليد فاضل كاظم1812121511022130

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520اعدادية الزوراء للبنينعلميعلي ابراهيم محمد عبد الجبار1813121511006035

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519ثانوية الخلود للبناتعلميريام جمال منير محيسن1814121512093025

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية516ثانوية الرواد للبنينعلمياسامة سالم حسين هالل1815121511024010

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية527اعدادية التأميم للبنينادبيمحمد عالء عبد الحسين عجيل1816121521031069

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507ثانوية الجاحظ للبنينادبييوسف غفار ماجد ابراهيم1817121521016053

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500اعدادية الفوز للبناتادبينبأ احمد خميس جدوع1818121522094112

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494اعدادية جرير للبناتادبيمريم عماد صبيح غزال1819121522089069

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489ثانوية نور االيمان للبناتادبيمريم طالب أهيزل عباس1820121522085040

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488اعدادية العزة للبناتادبيطيبه احمد علي عبد هللا1821121522118040

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487ثانوية الكرامة للبنينادبيمعتز كريم عكار عبود1822121521019044

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487ثانوية الصديق للبنينادبيسهيل نجم سهيل منصور1823121521023012

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية السبطين للبنينادبييوسف خليل ابراهيم نجم1824121521025153

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية الكاظمية للبنينادبيمصطفى خليل جواد جعفر1825121521030081

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيغفران جاسم حيدر حسين1826121522111009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية587ثانوية طيبه للبناتعلميمريم محمود حسن علي1827121512082013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية559اعدادية الهدى للبناتعلميسرى صالح نوري عبد محمد1828121512106048

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية557ثانوية البخاري للبناتعلميجهينه وليد احمد سليمان1829121512108013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية551ثانوبة ذو النورين للبنينعلميساره عبد محمد حسن1830121512020014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية534اعدادية الهدى للبناتعلميبثينه رحمن خليل خليوي1831121512106018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية525اعدادية الهدى للبناتعلميعذراء لؤي عدنان عبد هللا1832121512106062

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية515ثانوية البخاري للبناتعلمياسمهان خلف احمد عبد هللا1833121512108002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية514ثانوية ام عمارة للبناتعلمينور الهدى زهير خضير عباس1834121512117069

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية513ثانوبة ذو النورين للبنينعلميعبد العزيز خالد عواد مطلك1835121511020042

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية508اعدادية الشروق للبنينعلميعلي حسين حسن عبد1836121511032088
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية508ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميحنين احمد زيدان جميل1837121512100005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية503اعدادية االمام الرضا للبنينعلميمصطفى موفق بالي مهدي1838121511003090

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية503اعدادية التأميم للبنينعلميحيدر داود سلمان نعمه1839121511031108

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية502ثانوية البخاري للبناتعلميزينب شهاب احمد شهاب1840121512108024

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية502ثانوية البخاري للبناتعلميدعاء عبد الوهاب محمد عبد هللا1841121512108016

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية502ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد خالد سالم داود1842121511020004

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية501للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميايه احمد عبد هللا حمد1843121512084007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية501أعدادية الطارمية للبنينعلمينجم احمد حبيب علي1844121511022222

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية499ثانوية ابن عقيل للبنينعلميعمر عبد الوهاب عبد الحميد محمد1845121511014036

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية499ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميميسم ضياء كشكول سالم1846121512101022

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية494اعدادية الكاظمية للبنينعلميعمر طارق طليع شعبان1847121511030170

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية493ثانوية طيبه للبناتعلميعذراء عبد الرزاق شكر احمد1848121512082010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489ثانوبة ذو النورين للبنينعلميايات محمد فليح عجاج1849121512020006

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489أعدادية الطارمية للبنينعلميليث علي محمد نجم1850121511022160

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية488ثانوية العقيدة للبناتعلمينبا احمد علي حسين1851121512083025

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية487ثانوية طيبه للبناتعلميشهد صالح احمد كاظم1852121512082009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميضحى جليل كشكول سالم1853121512101015

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486اعدادية االمام علي للبنينعلمياحمد رياض ناهد حسين1854121511005003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية485اعدادية الهدى للبناتعلمياالء خالد صالح حمادي1855121512106011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية485اعدادية الهدى للبناتعلميهند احمد رشيد حسن1856121512106098

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية484ثانوبة ذو النورين للبنينعلميمحمد شوكت حسن محمود1857121511020062

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية483ثانوية الجواهري للبنينعلميعبد هللا عامر رزاق مهدي1858121511013030

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية483ثانوية الخورنق للبنينعلميعمار صالح صالح محمد1859121511028023

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481اعدادية العزة للبناتعلمينور الهدى علي عبد الحسين كريم1860121512118120

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية541ثانوية المشاهده للبناتادبيمها خليل عبد هللا محمود1861121522080019

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية540ثانوية التجدد للبناتادبيمروه ياسين طه عبد هللا1862121522120023

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية532ثانوية الجاحظ للبنينادبيمروه خالد جاسم علي1863121522016013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية504ثانوية التجدد للبناتادبينور طالب احمد عبد هللا1864121522120028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية491ثانوية ابن سينا للبناتادبيسرى ستار شهاب جاسم1865121522128006

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية485ثانوية الجاحظ للبنينادبياستبرق حسين عبد الهادي صالح1866121522016002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية485ثانوية الجاحظ للبنينادبيهاجر سليم غزال عبد1867121522016016

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية483ثانوية التجدد للبناتادبينبراس ياسين طه صالح1868121522120026

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية479ثانوية المشاهده للبناتادبيعائشه عامر سليمان صالح1869121522080013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية478ثانوية الحسن البصري للبنينادبيابراهيم حقي اسماعيل ابراهيم1870121521027002
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية478اعدادية الهدى للبناتادبيآيات أحمد جسام حمادي1871121522106001

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية477اعدادية الهدى للبناتادبيهدير ليث كامل عبد هللا1872121522106067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية476ثانوية الحسن البصري للبنينادبيعبدهللا محمد عباس غزال1873121521027024

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية476اعدادية الهدى للبناتادبيهند اياد علي محمود1874121522106068

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية475ثانوية الريف للبنينادبيمحمد عبدالناصر نايف محمود1875121521029038

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية474ثانوية ابن سينا للبناتادبيمريم اكرم صالح محمود1876121522128009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية472ثانوية ابن سينا للبناتادبيورود ناجح ابراهيم احمد1877121522128019

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية472ثانوية الحسن البصري للبنينادبيانس مظهر كاظم محمود1878121521027012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية469اعدادية الهدى للبناتادبيمنال اياد علي محمود1879121522106053

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية468ثانوية الجاحظ للبنينادبيامال مهدي احمد جسام1880121522016005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية464ثانوية الحسن البصري للبنينادبيعمر عادل صالح حمادي1881121521027028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية463ثانوية الجاحظ للبنينادبياحمد محمد احمد محمد1882121521016005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية461ثانوية الجاحظ للبنينادبيساره جاسم محمد حبيب1883121522016009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية459ثانوية المشاهده للبناتادبيهاجر حميد عبد هللا محمد1884121522080023

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية458ثانوية ابن سينا للبناتادبيمريم علي فرحان كردي1885121522128012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية458ثانوية الثائر للبنينادبيضرغام رعد حسن علوان1886121521011031

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية456ثانوية الفاتح المختلطةادبيهشام علي جاسم نزال1887121521174039

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية453اعدادية الهدى للبناتادبيهبه عبد الرزاق حسين كاظم1888121522106066

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية453ثانوية طيبه للبناتادبيعهد يوسف حميد نايف1889121522082025

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية449ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيايات صالح ابراهيم جرو1890121522173001

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسين حيدر عبد الحسين عبد هللا1891121521018013

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية447ثانوية الريف للبنينادبيحسام حاتم عبد اللطيف حمادي1892121521029009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية447ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد مالك خضير صالح1893121521175023

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية447ثانوية الثائر للبنينادبيضياء رسول عبيد ثابت1894121521011032

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445ثانوية الفاتح المختلطةادبيغفران لؤي خلف محيميد1895121522174003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى عبد الكريم احمد عطية1896121521011067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445ثانوية المشاهده للبناتادبيتماره محسن فهد عواد1897121522080003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية الفاتح المختلطةادبيحقي اسماعيل عبد هللا عبد1898121521174007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية الجاحظ للبنينادبيمشتاق محمد صالح محمد1899121521016045

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرويده رياض خلف عبد هللا1900121522100011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيمصطفى محمد داود حسين1901121521204065

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443اعدادية الهدى للبناتادبيرانيا رائد خالد حمد1902121522106020

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443ثانوية الحرمين للبنينادبيفؤاد طالب خلف محمد1903121521004011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442ثانوية الفاتح المختلطةادبيياسين ضياء ياسين طه1904121521174042
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441ثانوية المشاهده للبناتادبيموج عبد الرحمن حميد جاسم1905121522080020

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية440ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمحمد علي خضير حمادي1906121521027035

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية439ثانوية المفاخر المختلطةادبينعمة جبار نايف محمود1907121521175028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية الفاتح المختلطةادبيهالة جاسم محمد جواد1908121522174004

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد الرحمن كامل هاشم محمد1909121521016019

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد عراك علي مصلح1910121521175022

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية الخورنق للبنينادبيياس صباح اسماعيل نايف1911121521028016

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية الجاحظ للبنينادبيبسام جاسم محمد احمد1912121521016008

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية الثائر للبنينادبيجعفر ستار عبد هللا خضير1913121521011018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمرتضى محمد ساجت حسين1914121521209047

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية السبطين للبنينادبيحسين عالءالدين حسين موسى1915121521025042

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيرحاب لطيف جاسم محمد1916121522173005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين علي عبد هللا بدن1917121521007046

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية الخمائل للبناتادبيرفل عماد علي حسين1918121522127028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية االزدهار للبناتادبيايالف عبد الناصر رجب علي1919121522090020

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيضرغام محمد باهض مخرب1920121521018030

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية الثائر للبنينادبيعز الدين فائق سلمان كاظم1921121521011036

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا زني كردي1922121521016018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الفاتح المختلطةادبياكرم قاسم محمد صالح1923121521174045

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمصطفى نعمه شالل محمد1924121521171027

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الفاتح المختلطةادبيمصعب طالب نصيف جاسم1925121521174036

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الهدى للبناتادبيرغده علي حسين فياض1926121522106023

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية الثائر للبنينادبياحمد محمد خلف سالم1927121521011010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية البخاري للبناتادبيرفل فائز فائق زعيتر1928121522108031

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية الهدى للبناتادبيساره احمد عبد محمد1929121522106032

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية الصديق للبنينادبيحارث عدنان محمود محمد1930121521023007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمود حامد عبد خضير1931121521176031

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيامير عدنان حسين مرهون1932121521200011

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية484اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء رشيد محمود هادي1933121522087024

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية464اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد جاسم محمد جاسم1934121521030067

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية460ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء عباس حطاب ناصر1935121522099027

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية451ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعثمان محمود عالوي حسين1936121521017029

اآلداب/الجامعة العراقية514ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلمياسيل عالء مداح مخلف1937121512096002

اآلداب/الجامعة العراقية512اعدادية االمام علي للبنينعلمياحمد احسا ن هادي جبر1938121511005001
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اآلداب/الجامعة العراقية510اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء منتظر صادق حسين1939121512110061

اآلداب/الجامعة العراقية508اعدادية جرير للبناتعلميزهراء صالح حسين غالم رضا1940121512089039

اآلداب/الجامعة العراقية508اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء حيدر عبد الحسين احمد1941121512110051

اآلداب/الجامعة العراقية458ثانوية الوفاق للبناتادبيعذراء شكر حمودي حسن1942121522103036

اآلداب/الجامعة العراقية454ثانوية الجاحظ للبنينادبيضياء علي عبد هللا خلف1943121521016016

اآلداب/الجامعة العراقية451ثانوية هوازن المختلطةادبيمصطفى ساجت عوض جاسم1944121521176035

اآلداب/الجامعة العراقية451اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسين طالل منير رسول1945121521030025

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية الخمائل للبناتادبيسرى عامر عداي حديد1946121522127053

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية الوفاق للبناتادبيشيرين ثامر جسام محمد1947121522103029

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد محمد ياسين حمادي1948121521017006

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية التضحية للبناتادبيساره حسن عبد الغني محسن1949121522091034

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية االزدهار للبناتادبيايات ستار دحام عليوي1950121522090019

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية الزهور للبناتادبيرباب صالح عبد الرزاق خضير1951121522105047

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية االمام علي للبنينادبيعمار سالم داود سلمان1952121521005033

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعلي حسين خالد نزال1953121521203031

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية الوفاق للبناتادبيتماره قاسم محمد احمد1954121522103011

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية العزة للبناتادبيغصون ياسين كريم محمد1955121522118043

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية التجدد للبناتادبيزينب خالد محمود داود1956121522120013

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية الشيماء للبناتادبيزينه سعد عوده شهاب1957121522098076

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية الثائر للبنينادبيحيدر سلمان ابراهيم علي1958121521011026

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية العراق للبنينادبيعباس صبيح عودة سعدون1959121521009056

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمرتضى عبد الكريم محمد عبد1960121521003041

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيحر رسول مكي عايل1961121521042001

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبياحمد صالح هاشم مخور1962121521203002

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية التاجي للبنينادبيجهاد عدنان محمد صالح1963121521010007

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية البالد للبنينادبيماهر محمود حاتم طاهر1964121521008026

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية االزدهار للبناتادبيغفران ماجد فاضل عباس1965121522090067

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية االنوار للبناتادبيديانا محسن فليح ضيغم1966121522104008

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية العزة للبناتادبيداليا حسن جواد كاظم1967121522118013

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى علي حسين حميد1968121521009129

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية الكاظمية للبنينادبيجواد احمد فالح جواد1969121521030018

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية التأميم للبنينادبيمرتضى عادل مزبان داخل1970121521031077

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيطه عبد الهادي شهاب احمد1971121521017022

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية العراق للبنينادبيمحمد كريم شري كريف1972121521009115
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اآلداب/الجامعة العراقية444أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم زياد طارق خلف1973121522102093

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية المفاخر المختلطةادبيصفاء زياد خلف عواد1974121521175012

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية البالد للبنينادبيطه كرجي فنيخر عواد1975121521008017

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الجاحظ للبنينادبيياسر خالد عسل شكر1976121521016049

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الوفاق للبناتادبيداليا عارف ياسين حمادي1977121522103013

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية الفوز للبناتادبيرانية نصيف جاسم اسماعيل1978121522094026

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية التضحية للبناتادبيسجى جاسم محمد عبود1979121522091037

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية التأميم للبنينادبيمحمد باقر جاسم محمد عوده1980121521031064

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية الشيماء للبناتادبيتغريد مهدي بارح منشد1981121522098019

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمروان عامر عبد العزيز مهدي1982121521209048

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية المفاخر المختلطةادبيعمر احمد عودة جاسم1983121521175017

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية السبطين للبنينادبيامين علي عبدهللا سيد1984121521025022

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية النصر للبناتادبيساره ناصر عطيه حسين1985121522112080

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية الوفاق للبناتادبينبأ منذر رشيد طه1986121522103045

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية الكاظمية للبنينادبيكرم ليث عبد االمير عباس1987121521030063

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية الشروق للبنينادبيحيدر عبد الحمزة راضي طعمة1988121521032046

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية الخطيب للبنينادبيأحمد قاسم مطنش نجم1989121521034011

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيبراق عامر زيدان خلف1990121521205010

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الشروق للبنينادبيسجاد عبد العزيز عبد الواحد خابط1991121521032054

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمصطفى صباح جاسم حمادي1992121521027041

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد السالم احمد حسين علوان1993121521016020

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيمحمد حسن عبد الهادي سمين1994121521204056

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية الشروق للبنينادبيهشام فالح كاظم عبد الحسن1995121521032129

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية الكاظمية للبنينادبيمروان حسن رمضان شعيشع1996121521030080

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية الثائر للبنينادبيضياء عوده حميد جاسم1997121521011033

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية الياسمين المختلطةادبيفرقد محمود جاسم محمد1998121522172008

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه جاسم عزيز محمود1999121522092007

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية االخيضر للبناتادبيحنين احمد نجم وسمي2000121522116014

االعالم/الجامعة العراقية533ثانوية الكرامة للبنينعلميزياد طارق عظم علوان2001121511019014

االعالم/الجامعة العراقية485ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيجمانه احمد حساب نصيف2002121522096017

االعالم/الجامعة العراقية481اعدادية الشيماء للبناتادبيرفل حاتم علي مندب2003121522098043

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية الشروق للبنينادبيعلي ماهر كاطع معارج2004121521032069

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية الزهور للبناتادبيهاجر فالح حسن محسن2005121522105164

االعالم/الجامعة العراقية471ثانوية الياسمين المختلطةادبيازهار عبد علي دواس سلمان2006121522172001
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االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية االمام علي للبنينادبييوسف محمد شريف نعمه2007121521005045

االعالم/الجامعة العراقية470ثانوية الكرامة للبنينادبيحسين عباس فاضل عباس2008121521019013

االعالم/الجامعة العراقية469اعدادية التأميم للبنينادبياحمد عماد سلمان مهدي2009121521031009

االعالم/الجامعة العراقية469اعدادية الكاظمية للبنينادبيمرتضى عبد العزيز خلف صالح2010121521030079

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية العراق للبنينادبيكرار صباح عبد الصاحب اليذ2011121521009090

االعالم/الجامعة العراقية467اعدادية الشروق للبنينادبيعلي حسين جبار جابر2012121521032061

االعالم/الجامعة العراقية467ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيحيدر قاسم مكي مجبل2013121521017017

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية العراق للبنينادبيصابر حسن عباس كاظم2014121521009051

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية االزدهار للبناتادبيايه حسن جاسم مناتي2015121522090022

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية الزهور للبناتادبيجنات عبد هللا حسين ناصر2016121522105034

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية العزة للبناتادبيزينب بهاء حيدر قنبر2017121522118026

االعالم/الجامعة العراقية465للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيدريد اسكندر محمد حسين2018121521018021

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى باسم عنيد عيدي2019121521034130

االعالم/الجامعة العراقية464اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد عدنان صادق جعفر2020121521202248

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية التأميم للبنينادبيمحمد حسين مطلك فرحان2021121521031066

االعالم/الجامعة العراقية463ثانوية التاجي للبنينادبيعلي حسين علي نجم2022121521010022

االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية الخطيب للبنينادبيياسر جودة طالب رهيف2023121521034137

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية العراق للبنينادبيامجد حميد عيسى حسن2024121521009015

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية489اعدادية الحرية للبناتعلميزينب ابراهيم امين ابراهيم2025121512107120

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية437ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيغفران غانم سلمان جوده2026121522092028

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435ثانوية الوفاق للبناتادبينورس حسن زباله علي2027121522103049

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434الخارجياتادبيمنتهى لفته هاشم زامل2028121522401033

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية433الخارجياتادبيأستبرق علي داود سلمان2029121522401002

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية433ثانوية الوفاق للبناتادبيعذراء ستار محمود علوش2030121522103035

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية432ثانوية الوفاق للبناتادبيبيداء ابراهيم حسن حسين2031121522103007

التربية للبنات/الجامعة العراقية507ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميهدير سعد عبد العباس شعالن2032121512101030

التربية للبنات/الجامعة العراقية505اعدادية الشيماء للبناتعلميهبه حسين مشجل ناصر2033121512098114

التربية للبنات/الجامعة العراقية533ثانوية البخاري للبناتادبيعائشة اسماعيل احمد حمادي2034121522108046

التربية للبنات/الجامعة العراقية515ثانوية الوفاق للبناتادبينور الهدى بشير حسن محمد2035121522103047

التربية للبنات/الجامعة العراقية510اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء محمد صاحب غريب2036121522110019

التربية للبنات/الجامعة العراقية506ثانوية البخاري للبناتادبييقين ناجي عبود عطا هللا2037121522108076

التربية للبنات/الجامعة العراقية503ثانوية المشاهده للبناتادبيعبير عباس سعيد حسين2038121522080014

التربية للبنات/الجامعة العراقية499ثانوية المشاهده للبناتادبيفردوس محمد ابراهيم احمد2039121522080015

التربية للبنات/الجامعة العراقية494ثانوية المشاهده للبناتادبيشهد رفعت عبد اللطيف حمادي2040121522080011
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التربية للبنات/الجامعة العراقية484ثانوية ام عمارة للبناتادبيمريم مهدي صالح عبد هللا2041121522117036

التربية للبنات/الجامعة العراقية479ثانوية ابن عساكر المختلطةادبينيران عماد محمد صالح2042121522173013

التربية للبنات/الجامعة العراقية474ثانوية هوازن المختلطةادبيصبحة محمد راضي ابراهيم2043121522176007

التربية للبنات/الجامعة العراقية474ثانوية التجدد للبناتادبيشيماء محمد شهاب احمد2044121522120019

التربية للبنات/الجامعة العراقية471ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيكوثر موسى كريم كسار2045121522231042

التربية للبنات/الجامعة العراقية471اعدادية االزدهار للبناتادبيكوثر اياد احمد لطيف2046121522090073

التربية للبنات/الجامعة العراقية471الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيقبيلة عادل دعير عرار2047121522111012

التربية للبنات/الجامعة العراقية470ثانوية التجدد للبناتادبيحنان حميد رشيد حسن2048121522120009

التربية للبنات/الجامعة العراقية469ثانوية هوازن المختلطةادبيزينب فاضل عباس عودة2049121522176003

التربية للبنات/الجامعة العراقية468اعدادية الخمائل للبناتادبيهيام جبار فاضل حمادي2050121522127093

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية البراق المختلطةادبيدعاء كريم ابراهيم خليوي2051121522177001

التربية للبنات/الجامعة العراقية467اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه نزار اياد محمد رضا2052121522127072

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية التجدد للبناتادبيامنه محمد حسين نجم2053121522120005

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيدعاء عبد العزيز ضيدان جابر2054121522101011

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية التفوق للبناتادبيحوراء محمد خضير عباس2055121522113008

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية البراق المختلطةادبيفاطمه ستار محيسن جاسم2056121522177004

التربية للبنات/الجامعة العراقية463اعدادية االزدهار للبناتادبيساره مهدي كاظم رسن2057121522090057

التربية للبنات/الجامعة العراقية462أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم عبد الجبار عاتي موزان2058121522102095

التربية للبنات/الجامعة العراقية462اعدادية الزهور للبناتادبياالء كريم موسى عباس2059121522105011

التربية للبنات/الجامعة العراقية456ثانوية البخاري للبناتادبيحنين احمد ابراهيم محمود2060121522108019

التربية للبنات/الجامعة العراقية456ثانوية التفوق للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا ابراهيم2061121522113021

التربية للبنات/الجامعة العراقية455اعدادية الفوز للبناتادبيوالء فالح حسين محمد2062121522094130

التربية للبنات/الجامعة العراقية455اعدادية الزهور للبناتادبينور محمد عبد حمدان2063121522105159

التربية للبنات/الجامعة العراقية452اعدادية الزهور للبناتادبيطيبه رائد جمعه كاظم2064121522105116

التربية للبنات/الجامعة العراقية452ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيايه اسماعيل حسن عبد هللا2065121522101007

التربية للبنات/الجامعة العراقية452ثانوية طيبه للبناتادبياكرام فارس حميد محمد2066121522082003

التربية للبنات/الجامعة العراقية452الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيهدى فالح حسن جبر2067121522111014

التربية للبنات/الجامعة العراقية452ثانوية العقيدة للبناتادبينور ثاير خضير جميل2068121522083017

التربية للبنات/الجامعة العراقية451اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء ناصر محمد علي غالم رضا2069121522087027

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية ابن سينا للبناتادبيايالف عامر ابراهيم خلف2070121522128001

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية البخاري للبناتادبيهدى عباس احمد حسين2071121522108071

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية طيبه للبناتادبيساره امير محمد سعيد2072121522082014

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية االنوار للبناتادبيعلياء صباح طالب كاظم2073121522104034

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية الخلود للبناتادبيايالف بشار حازم حميد2074121522093005
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التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية الهدى للبناتادبيبسمه لؤي ناجي ابراهيم2075121522106011

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية النصر للبناتادبيهدى جودت كاظم خلف2076121522112132

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية الفوز للبناتادبيمريم جاسم احمد حسون2077121522094104

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية طيبه للبناتادبيغفران اسماعيل حسن عبد2078121522082026

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية الزهور للبناتادبيسارة خالد حامد كريم2079121522105082

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر عالء كامل عبد الجبار2080121522106064

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية جرير للبناتادبيرسل رياض محمد حسن2081121522089018

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية الزهور للبناتادبيغفران رائد جمعه نعمه2082121522105121

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية النصر للبناتادبيغفران فاضل حسن حاتم2083121522112097

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء باسم حمود حسين2084121522104018

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية الوفاق للبناتادبيتمارا محمد كاظم خلف2085121522103010

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية الربيع للبناتادبيسمية جمال محمود نومان2086121522081008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية502ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمة الزهراء حيدر فاضل جمعه2087121512092045

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية485اعدادية الشيماء للبناتعلميايات فليح حسن جباره2088121512098017

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية480ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميحوراء نبيل عبد السالم مبارك2089121512092014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية471ثانوية التفوق للبناتعلميمروه صالح علي راضي2090121512113015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس فيصل غازي فرج2091121521202140

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441ثانوية الكرامة للبنينادبيجعفر محمد مكي كاظم2092121521019010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية جرير للبناتادبيغفران محمد عبد الرسول ياسين2093121522089060

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية الخلود للبناتادبيزينب بكر سليمان فنر2094121522093023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية الشعلة للبنينادبياياد علي ناجي حسين2095121521007022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية الزهور للبناتادبينور سالم زيدان خلف2096121522105150

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الزهور للبناتادبيمريم حامد محمد حسين2097121522105128

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية المفاخر المختلطةادبيعلي طالب ابراهيم ذياب2098121521175016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحسين واثق جميل عبد الرزاق2099121521204025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية الثائر للبنينادبيشعيب الزم مطلك عباس2100121521011029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبياسد جواد مهدي محمد2101121521018005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية المشاهده للبناتادبيساره احمد عاشور ياسين2102121522080010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد ناجي محسن ابراهيم2103121521002066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية التاجي للبنينادبيحسين زهير سعيد محمد2104121521010010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية التجدد للبناتادبيشهد علي كاظم طه2105121522120018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية الياسمين المختلطةادبيعلي فالح حسن غويلي2106121521172004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الكاظمية للبنينادبيايمن سبع لطيف عبد2107121521030010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الكاظمية للبنينادبيظافر احمد جعفر علي2108121521030044
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية المفاخر المختلطةادبيايهاب هالل فرحان عبد هللا2109121521175004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الشروق للبنينادبييوسف حسين جمعة عبد2110121521032134

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميشهد صباح احمد صالح2111121512092038

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية586.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسن عبود ابراهيم عبود2112121511001018

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية572ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد محمد علي سليمان2113121511020017

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية572اعدادية الفوز للبناتادبيزهراء جاسم عبد الحسن حمد2114121522094035

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568اعدادية العزة للبناتادبيحنين حسين طالل حسين2115121522118008

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567اعدادية التأميم للبنينادبياحمد رياض ثامر زايد2116121521031005

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعقيل عباس امين فتاح2117121521202146

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء زايد كاظم سلطان2118121522105059

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565ثانوية الجاحظ للبنينادبيليث محمد عطية فياض2119121521016036

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية التأميم للبنينادبيمصطفى يحيى مصطفى خلف2120121521031084

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564ثانوية الكرامة للبنينادبيبشار جعفر حمود فاضل2121121521019009

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562اعدادية االزدهار للبناتادبيهبه رياض جاسم حمود2122121522090087

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561أعدادية الفاطميات للبناتادبيعلياء محمد حميد مجيد2123121522102075

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560ثانوية هوازن المختلطةادبيسمره ذفال مهيديل زغيبي2124121522176005

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه الزهراء احمد حسين شرقي2125121522112100

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559ثانوية المفاخر المختلطةادبيصدام حسين علي حسون2126121521175011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559ثانوية االخالص للبناتادبيساره محمد علي محسن2127121522099037

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء اكرم وغيد شبيب2128121522127035

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية الزهور للبناتادبيرهام عباس كاظم منسف2129121522105052

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554اعدادية العزة للبناتادبيمريم صادق لطيف عليوي2130121522118050

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554اعدادية الفوز للبناتادبياسراء جاسم عبد الحسن حمد2131121522094005

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد عبد الرحمن محمد علي2132121521017040

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيليث عبد الزهرة حمزة محمد2133121521201072

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية الشروق للبنينادبييوسف صادق محمد جعفر محمود2134121521032135

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549ثانوية االنوار للبناتادبيسمارة مازن كامل خضير2135121522104025

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548ثانوية هوازن المختلطةادبيعبد الرحمن سلمان خلف مهدي2136121521176014

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية الزهور للبناتادبيسوره محمد عبد الساده داخل2137121522105105

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546اعدادية الشعلة للبنينادبيماجد عوجي سعدون عمير2138121521007117

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546اعدادية الزهور للبناتادبيحوراء جاسم محمد عبد الكريم2139121522105037

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545ثانوية بابل للبناتادبيايالف حامد عبد عبد هللا2140121522095006

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية التضحية للبناتادبيفاطمه ضياء محمد جعفر2141121522091047

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية الزهور للبناتادبيزينب كريم حسوني عذير2142121522105080
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القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543أعدادية الفاطميات للبناتادبيايالف احمد عبد العباس حافظ2143121522102011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية النصر للبناتادبيزهراء مهدي هادي صبيح2144121522112066

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية النصر للبناتعلميمينا كامل علي عبد الحسين2145121512112126

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556ثانوية سيف الدولة للبنينعلميعلي سالم مهدي حسن2146121511002075

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية526ثانوية الجاحظ للبنينادبيحسام ستار احمد مصلح2147121521016009

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515اعدادية النصر للبناتادبيبتول حامد اسماعيل ابراهيم2148121522112026

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488اعدادية الخطيب للبنينادبيأحمد جاسم محمد علي2149121521034002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481الخارجياتادبيلينا بشير حسن محمد2150121522401029

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء محسن هجول تهيم2151121522098061

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية االزدهار للبناتادبيغفران قاسم عبد محمد2152121522090066

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيعبد القادر رائد صالح مهدي2153121521205031

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية الكاظمية للبنينادبيكرار حسين توفيق مهدي2154121521030060

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد حسين دحام عبد هللا2155121521032090

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي عامر ستوري عبد االمير2156121521202171

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد حسين علي كاظم2157121521030069

طب االسنان/جامعة بابل680ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمييسر حازم حميد هادي2158121512086051

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الحرية للبناتعلمينورا مفيد عبد المجيد رشيد2159121512107241

الصيدلة/جامعة بابل675.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلمياحمد سعدي محمد عبد الحسين2160121511001002

الصيدلة/جامعة بابل675.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميياسر ايمن ابراهيم محمد2161121511001067

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الحرية للبناتعلمينبأ جالل عبد الزهره حسن2162121512107222

العلوم/جامعة بابل566اعدادية النور للبنينعلميمنتظر سالم رشيد كاظم2163121511026139

العلوم/جامعة بابل559اعدادية الشروق للبنينعلميسجاد عبد السميع حسن محمد2164121511032071

العلوم/جامعة بابل550اعدادية التأميم للبنينعلميالحسن علي عبد الرضا هادي2165121511031039

العلوم/جامعة بابل549اعدادية التأميم للبنينعلميحسين علي منصور حسين2166121511031094

القانون/جامعة بابل515اعدادية الزهور للبناتادبيطيبة أسعد هادي عبد هللا2167121522105115

الدراسات القرآنية/جامعة بابل484اعدادية النصر للبناتادبيزينب كاظم محمد حمزه2168121522112075

المسيب/الهندسة/جامعة بابل599اعدادية النصر للبناتعلميحنين جواد كاظم عبود2169121512112033

الطب/جامعة النهرين696ثانوية البخاري للبناتعلميعذراء سامي احمد حسن2170121512108033

الطب/جامعة النهرين695.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي غالب عباس حسين2171121511001041

الطب/جامعة النهرين694.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد غالب عباس حسين2172121511001056

الطب/جامعة النهرين693.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد مؤيد عبدالحسين عبد الصاحب2173121511001058

الطب/جامعة النهرين692.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد ضياء جعفر صادق2174121511001053

الطب/جامعة النهرين692.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلمينبأ محمد رضا ناصر2175121512109052

الطب/جامعة النهرين692ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميفاطمة حسين عبد الحمزة سلمان2176121512109043
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الطب/جامعة النهرين692اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد عبد الكاظم هاشم سلمان2177121511030216

الطب/جامعة النهرين692ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميمريم عماد خليل ابراهيم2178121512092050

الطب/جامعة النهرين691.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميصفا حيدر كريم علي2179121512109038

الطب/جامعة النهرين691اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد عادل كامل حسين2180121511031016

الطب/جامعة النهرين691اعدادية الحرية للبناتعلمياميمة عدنان علي احمد2181121512107023

الطب/جامعة النهرين690.3ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميزينب قاسم فاضل عبد2182121512109029

الطب/جامعة النهرين690اعدادية الضحى للبناتعلميهبه حيدر صاحب باقر2183121512121032

الطب/جامعة النهرين689.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد طالب محمدجواد عباس2184121511001054

الطب/جامعة النهرين689.1ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميجيهان علي درويش حمودي2185121512109012

الطب/جامعة النهرين689اعدادية االزدهار للبناتعلمينبأ حيدر حمودي طالب2186121512090045

الطب/جامعة النهرين689ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميامين علي باقر عبدهللا2187121511001012

الطب/جامعة النهرين688.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسين علي عبد الرزاق عباس2188121511001023

الصيدلة/جامعة النهرين686ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميفاطمة ماجد طعمه حمادي2189121512086032

الصيدلة/جامعة النهرين681ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميامنه بهاء سوادي هاني2190121512092006

الصيدلة/جامعة النهرين680اعدادية الفوز للبناتعلميزهراء عبد المنعم حميد عيسى2191121512094055

الصيدلة/جامعة النهرين680اعدادية الفوز للبناتعلميرسل محمد ناجي واحد2192121512094042

الصيدلة/جامعة النهرين679ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميرانيه مهدي حسن خليل2193121512086014

الصيدلة/جامعة النهرين678.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمصطفى محمد عيسى محمد2194121511001064

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميسما احمد فليح علي2195121512087047

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية الحرية للبناتعلميأديان حسين حميد رشيد2196121512107001

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية جرير للبناتعلميمروة حسن سرحان حيدر2197121512089094

الصيدلة/جامعة النهرين677.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميجبريل محمود نصيف جاسم2198121511001013

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميآيه عالء ضياء برهان2199121512092001

الهندسة/جامعة النهرين673اعدادية الكاظمية للبنينعلمينصر وحيد جعفر عبد الحسن2200121511030264

الهندسة/جامعة النهرين672.2ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميمريم كاظم خضر عبد المجيد2201121512109051

الهندسة/جامعة النهرين664أعدادية الفاطميات للبناتعلمياية سامي علي واصف2202121512102010

الهندسة/جامعة النهرين662ثانوية ام عمارة للبناتعلميفاطمة محمود اسد هللا محمد2203121512117056

الهندسة/جامعة النهرين660اعدادية جرير للبناتعلميفوز محمد عبد اللطيف عبد الجبار2204121512089092

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية التأميم للبنينعلميرائد محمد اسود علي2205121511031122

الهندسة/جامعة النهرين659أعدادية الفاطميات للبناتعلميمنال منذر عباس محمد2206121512102086

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء جواد فرج طاهر2207121512107092

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية الزهور للبناتعلميتبارك رؤوف ناجي حميد2208121512105046

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد جعفر كعيم محمد2209121511005080

الهندسة/جامعة النهرين655أعدادية الفاطميات للبناتعلميمنار جاسم صاحب كاظم2210121512102085
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الهندسة/جامعة النهرين653ثانوية اآلفاق للبناتعلميساره عادل اسماعيل كاظم2211121512114016

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين569أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر خالد مطلب حسين2212121511022141

العلوم/جامعة النهرين612اعدادية الزوراء للبنينعلميمحمد سهيل نجم عبود2213121511006056

العلوم/جامعة النهرين607اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء ناظم عدنان نعمه2214121512107116

العلوم/جامعة النهرين582اعدادية التأميم للبنينعلميحسن خالد عيسى عجيل2215121511031070

العلوم/جامعة النهرين581اعدادية الحرية للبناتعلميزينب اسامه صبحي يوسف2216121512107121

العلوم/جامعة النهرين575اعدادية جرير للبناتعلميدينا عماد مجيد محمد2217121512089027

العلوم/جامعة النهرين575ثانوية بابل للبناتعلميسمر حامد سلمان داود2218121512095040

العلوم/جامعة النهرين574اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد غياث عبد الحميد عبد الملك2219121511031020

الحقوق/جامعة النهرين608ثانوية االنوار للبناتعلميعال احمد جبار علي2220121512104024

الحقوق/جامعة النهرين603اعدادية الزهور للبناتعلميزهراء عواد عبد سالم2221121512105108

الحقوق/جامعة النهرين602اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء تقي سعدون عطية2222121512110048

الحقوق/جامعة النهرين639اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب فالح محسن جبر2223121522098071

الحقوق/جامعة النهرين636اعدادية النصر للبناتادبيمروه حيدر هاشم منشد2224121522112112

الحقوق/جامعة النهرين624الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيمنار منعم جبر كاظم2225121522111013

الحقوق/جامعة النهرين609اعدادية العراق للبنينادبيهومام عبد االمير حسين حبيب2226121521009138

الحقوق/جامعة النهرين597اعدادية النصر للبناتادبيزينب ستار جبار شرقي2227121522112072

الحقوق/جامعة النهرين596اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب كريم مكطوف جودة2228121522098074

الحقوق/جامعة النهرين595اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه محمد عبد الواحد يونس2229121522112103

الحقوق/جامعة النهرين594اعدادية جرير للبناتادبيزهراء حميد امخور كريم2230121522089026

الحقوق/جامعة النهرين592اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسن اياد جعفر صفر2231121521030019

الحقوق/جامعة النهرين591ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيعلي ياسر كاظم حسين2232121521201064

الحقوق/جامعة النهرين590اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعباس عبد الرسول ابراهيم عباس2233121521003021

الحقوق/جامعة النهرين589اعدادية جرير للبناتادبيامنه فوزي هاني طالب2234121522089006

الحقوق/جامعة النهرين589اعدادية الفوز للبناتادبيفاطمة ضياء حسين شدهان2235121522094093

الحقوق/جامعة النهرين589ثانوية بابل للبناتادبيزينه علي صبار سعدون2236121522095030

الحقوق/جامعة النهرين582اعدادية النصر للبناتادبياسراء فيصل كاظم مطشر2237121522112012

الحقوق/جامعة النهرين578الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيعذراء عبد محمد راضي2238121522111008

الحقوق/جامعة النهرين578اعدادية العزة للبناتادبينور الهدى علي محمود عبيد2239121522118055

العلوم السياسية/جامعة النهرين520أعدادية الفاطميات للبناتادبيآيات حسون بدر عبد2240121522102009

العلوم السياسية/جامعة النهرين502اعدادية الخمائل للبناتادبيورود انور جودي عباس2241121522127095

العلوم السياسية/جامعة النهرين497اعدادية الكاظمية للبنينادبيجعفر هاشم جعفر باقر2242121521030017

العلوم السياسية/جامعة النهرين493ثانوية الخلود للبناتادبيبنين سالم محمد محمود2243121522093008

العلوم السياسية/جامعة النهرين489اعدادية جرير للبناتادبيداليا صبحي جاسم نافذ2244121522089016
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العلوم السياسية/جامعة النهرين489اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد جايش عكيلي2245121521009080

العلوم السياسية/جامعة النهرين487اعدادية جرير للبناتادبيتبارك سعد جاهل راهي2246121522089009

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين601.6ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميمريم علي طالب فضل2247121512109050

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560اعدادية جرير للبناتعلميفاطمة ضياء داود سلمان2248121512089082

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560أعدادية الفاطميات للبناتعلمياسراء ثائر صبحي محمد2249121512102005

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558اعدادية الحرية للبناتعلميغدير عباس كاظم جاسم2250121512107176

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميمنه هللا هادي ساجت سالم2251121512092053

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحيدر علي حسين علي جبل2252121521202092

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار محمد كاظم حبيب2253121521202218

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين649اعدادية الكاظمية للبناتعلميرسل عبد الحسين محمد علي عبد االمير2254121512110039

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين644اعدادية التأميم للبنينعلميسالم عادل غزال سكران2255121511031148

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين642ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمة سعدي جاسم محمد2256121512092046

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين642أعدادية الفاطميات للبناتعلميريحانه سعد نجم باشخ2257121512102039

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين640اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء عدنان كرجي فرحان2258121512107106

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين639.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميمحمد فائق حسن جاسم2259121511001057

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين633اعدادية الحرية للبناتعلميزينب عدنان كرجي فرحان2260121512107129

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين626ثانوية بابل للبناتعلمينبأ باسم سليم علي2261121512095055

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين622اعدادية العزة للبناتعلميفرح رائد فاضل كاظم2262121512118103

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين620اعدادية العزة للبناتعلميزينب محمود رستم ناصر2263121512118075

هندسة المعلومات/جامعة النهرين645اعدادية العزة للبناتعلميزينه علي حاتم محمد سالم2264121512118076

هندسة المعلومات/جامعة النهرين644ثانوبة ذو النورين للبنينعلميفرح مثنى ياسين طه2265121512020019

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643اعدادية جرير للبناتعلميزهراء زهير عبد الرسول داود2266121512089037

الطب/جامعة ديالى684ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينورهان صالح سلمان محمود2267121512086046

الهندسة/جامعة ديالى618اعدادية الكاظمية للبنينعلميحيدر ماجد عبد الحسين عباس2268121511030094

الهندسة/جامعة ديالى609اعدادية جرير للبناتعلميفاتن زكي كامل كريم2269121512089080

العلوم/جامعة ديالى574اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء مظهر عبد الكريم سليم2270121512106039

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الحرية للبناتعلميفاطمه كاظم عباس عطيه2271121512107187

طب االسنان/جامعة كربالء679.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي هادي احمد محمد علي2272121511001044

الصيدلة/جامعة كربالء676ثانوية الخلود للبناتعلميفاطمه زيد طارق عباس2273121512093054

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الزهور للبناتعلمينوران علي عبد الرضا جودي2274121512105241

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية التأميم للبنينعلميعلي طالب يحيى جودة2275121511031191

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي حسين صبيح محسن2276121511013035

العلوم/جامعة كربالء559اعدادية الكاظمية للبناتعلميبنين فليح كاظم عبد سلمان2277121512110022

القانون/جامعة كربالء528اعدادية التأميم للبنينادبيمحمود عادل حسن حسين2278121521031073
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القانون/جامعة كربالء525اعدادية الشروق للبنينادبيمصطفى منذر ابراهيم حسين2279121521032120

القانون/جامعة كربالء507اعدادية الخطيب للبنينادبيمرتضى مجيد جبر عبيد2280121521034128

العلوم السياحية/جامعة كربالء448اعدادية االمام علي للبنينادبيمنتظر عبد الجبار حمود محسن2281121521005044

الطب/جامعة ذي قار686ثانوية بابل للبناتعلميحوراء مهدي هادي مهدي2282121512095015

الهندسة/جامعة ذي قار653اعدادية الكاظمية للبنينعلمياياد حسن جواد محمد2283121511030043

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495اعدادية الخطيب للبنينادبيمهند سعد كريم عبود2284121521034134

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك493ثانوية التاجي للبنينادبيمحمد احمد عبود عبدهللا2285121521010030

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك488ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيساره طالل عوده عنفوص2286121522100016

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية الكاظمية للبنينعلميسجاد نجيب مياح عبيد2287121511030111

العلوم/جامعة واسط561اعدادية الشروق للبنينعلميعبد القادر فاروق عبد القادر صالح2288121511032081

العلوم/جامعة واسط555اعدادية الفوز للبناتعلميزينب علي عبد هللا رزن2289121512094063

العلوم/جامعة واسط549اعدادية النور للبنينعلميضياء حسين عبد كاظم2290121511026066

الطب/جامعة ميسان685اعدادية السبطين للبنينعلميعبد الحميد خالد عبد الحميد عبد الحسين2291121511025083

الطب/جامعة ميسان685ثانوية الجواهري للبنينعلميباقر حسن حزام رسن2292121511013012

الطب/جامعة ميسان684.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي عامر سلمان عبد علي2293121511001036

الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعباس حسين كاظم مهدي2294121511001030

العلوم السياسية/جامعة ميسان470اعدادية التضحية للبناتادبيهبه ضياء كاظم طالب2295121522091063

الطب/جامعة المثنى684.3ثانوية الكوثر للمتميزاتعلميرؤى محمد عبد كاظم2296121512109019

الصيدلة/جامعة المثنى674أعدادية الفاطميات للبناتعلميحنين طاهر محان هدهود2297121512102021

العلوم/جامعة المثنى545اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد باقر عطية حسن سعد2298121511007094

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر549أعدادية الطارمية للبنينعلميزياد خليل محمد علي2299121511022074

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر537أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد يونس لطيف عباس2300121511022198

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء593أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد جاسم عبد الباري بدر2301121511022019

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء521اعدادية الحرية للبناتعلميشمس بالسم كحيط حسن2302121512107156

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء601ثانوية الخلود للبناتعلميحوراء غسان عبد الجبار ماجود2303121512093014

الطب/جامعة نينوى672أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد هللا شاكر محمود حبيب2304121511022104

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571اعدادية السبطين للبنينعلمييوسف حمزه شعبان محمد علي2305121511025184

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553أعدادية الفاطميات للبناتعلميهديل فيصل محسن وهاب2306121512102102

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543اعدادية جرير للبناتعلميمروج عبد الكريم حسين عبد الكريم2307121512089096

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى541اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد كريم حميد عيال2308121511031021

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى534أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر ظافر نصيف جاسم2309121511022142

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531ثانوية التاجي للبنينعلميعمر سامي فيصل محمود2310121511010018

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530اعدادية النور للبنينعلميعباس جواد جلوب حسن2311121511026070

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى528اعدادية السبطين للبنينعلميحسين عبد الرحيم حدود حسين2312121511025039
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هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527اعدادية السبطين للبنينعلمياحمد خالد عبد الحسين كريم2313121511025003

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526اعدادية الزهور للبناتعلميساره عمار جبار جاسم2314121512105137

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى525اعدادية العزة للبناتعلميحنان عباس عبيد علو2315121512118029

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميابوالقاسم علي جاسم محمد2316121511015002

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة429ثانوية بابل للبناتادبيايه عامر عجاج حسن2317121522095011

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685اعدادية العراق للبنينعلمياسعد عبد الرحمن علي والي2318121511009019

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616اعدادية الحرية للبناتعلميحنين كاظم جبر لعيبي2319121512107054

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت598اعدادية الحرية للبناتعلميمريم عبد الرسول كاظم جواد2320121512107210

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت589اعدادية الكاظمية للبنينعلميسيف علي حسن علول2321121511030118

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت570اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد علي حمزة حسن2322121511030220

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد خضر جعفر حسن2323121511030206

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت566ثانوية الخلود للبناتعلميفاطمه ابراهيم عبد االمير محمد2324121512093051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد عبد الكريم شكر محمود2325121511022183

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد عبد هللا ابراهيم صالح2326121511022026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحسان محمد خليل ابراهيم2327121511030005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555ثانوية الرواد للبنينعلمياحمد جاسم لطيف مطر2328121511024004

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد الرحمن علي احمد عبد2329121511022094

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميامير توران مهدي ساقي2330121511001008

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617اعدادية العزة للبناتعلمياصول راشد عباس يوسف2331121512118009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الحرية للبناتعلميآيات شهاب احمد رسول2332121512107005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية بابل للبناتعلميزينب خلف حمدان مانع2333121512095030

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الشعلة للبنينعلميكرار صبيح ازيارة مطشر2334121511007087

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الزهور للبناتعلميسرى حسين علي جاسم2335121512105145

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية العراق للبنينعلميجسام محمد طابور عبد2336121511009024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميمخلد عباس جاسم شالكة2337121511201071

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية السبطين للبنينعلميعماد عماد عبد الكريم منصور2338121511025112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الفوز للبناتعلميهبه احمد عبد الرضا غافل2339121512094134

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية االمام الرضا للبنينعلمياحمد اياد داود سلوم2340121511003005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية التأميم للبنينعلميعبد هللا عباس عجالن محمد2341121511031167

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433أعدادية الطارمية للبنينعلميعادل صباح عبد هللا احمد2342121511022089

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الفوز للبناتعلميهدى محمود شكر حسون2343121512094138

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية الرواد للبنينعلمياحمد عبدالجبار علي حسين2344121511024008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد عادل عبدالحسين زبالة2345121511030014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الهدى للبناتعلميدعاء احمد محمد احمد2346121512106026
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية االمام الرضا للبنينعلميمحمد عبد الكريم حسن جواد2347121511003074

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية بابل للبناتعلميشمس قصي فاضل سلطان2348121512095041

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الكاظمية للبنينعلميالكرار حيدر مهدي محمد حسين2349121511030026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية االزدهار للبناتعلميمريم عبد االمير جاسم دوحي2350121512090040

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية السبطين للبنينعلميذو الفقار علي كريم عبود2351121511025061

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية الثائر للبنينعلمييوسف حامد عيدان عبد هللا2352121511011041

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية االمام الرضا للبنينعلميمحمد ممدوح حلمي محمد2353121511003079

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية ابن عقيل للبنينعلمياحمد صالح احمد خلف2354121511014007

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية التأميم للبنينعلميالحسن علي ابراهيم حمود2355121511031038

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية العراق للبنينعلميسجاد حسين جواد عبد هللا2356121511009048

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الزهور للبناتعلميحوراء علي عبد الحميد رشيد2357121512105058

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الحرية للبناتعلميفوز الهدى عامر نادر حميد2358121512107196

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية العزة للبناتعلميشيماء علي عبد الحسين باقر2359121512118089

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية السبطين للبنينعلميعلي جعفر صادق علي2360121511025092

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي خالد علوان سلمان2361121511005061

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية اآلفاق للبناتعلميهبه اياد عبيد كاظم2362121512114031

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين علي جعفر علي2363121511005029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الزهور للبناتعلميكنوز علي ياسر جعفر2364121512105196

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الكاظمية للبنينعلميامير عمار ناجي محمد علي2365121511030039

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد كريم مانع علي2366121511031022

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الشروق للبنينعلميغسان سامي حاتم مظلوم2367121511032111

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية ابن عقيل للبنينعلميحسين احمد نصيف جاسم2368121511014018

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الكاظمية للبنينعلميحيدر علي عبد الكريم حميد2369121511030092

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية التأميم للبنينعلميامير عماد فيصل عبد العزيز2370121511031052

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمود احمد جميل علي2371121511022199

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية التضحية للبناتعلميزهراء حيدر اموري علوان2372121512091024

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمينور بسام يونس محمود2373121512087075

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية الكاظمية للبنينعلمياسكندر عماد احمد عبد2374121511030023

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية البالد للبنينعلميمحمود ليث عزيز حسين2375121511008029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية االزدهار للبناتعلميمريم قاسم عبد الكريم جاسم2376121512090042

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية السبطين للبنينعلميحسين عبد الكريم مجيد علي2377121511025040

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الزهور للبناتعلميضحى صباح عزاوي حمود2378121512105169

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي عباس عبود طويف2379121511007073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية النور للبنينعلميعلي جاسم محمد عباس2380121511026079
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية االنوار للبناتعلميزهراء كريم عباس عبد هللا2381121512104016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية الخورنق للبنينعلميمحمد حسام هادي صالح2382121511028028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية الزهور للبناتعلميسجى فوزي لفته جالي2383121512105143

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميفاضل عبد الحسين رضا عبد الرضا2384121511206093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر هاشم عبد هللا علي2385121511022153

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476اعدادية النور للبنينعلميمرتضى محمد جبر جياد2386121511026131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد محمد سليمان مصطفى2387121511020016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية التضحية للبناتعلميداليه خليل ابراهيم مهدي2388121512091012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية العراق للبنينعلميحيدر علي عاتي مطلك2389121511009042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد هللا شوكت ناجي محمد2390121511022105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية ابن عقيل للبنينعلميمحمد عدنان احمد ذياب2391121511014042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462ثانوية الجواهري للبنينعلميقاسم كريم عباس عبد هللا2392121511013043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلمينور جواد طالك طربال2393121512096058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد علي عاشور عباس2394121511005087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الشعلة للبنينعلميسالم عبيد حسب حميدي2395121511007048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية الثائر للبنينعلميسجاد حامد سلمان جاسم2396121511011010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية جرير للبناتعلميمريم حبيب موسى جعفر2397121512089100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية النور للبنينعلميعلي جاسب خليل موله2398121511026077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد شاكر محمود نومان2399121511020008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلميليث حسن ناصر معلة2400121511170015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوية ابن عقيل للبنينعلميعلي منذر عبد الجبار صالح2401121511014033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية االبداع المسائية للبنينعلميهاشم حسن جوده كاظم2402121511202116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية الشعلة للبنينعلميحيدر فالح حسن محمد2403121511007039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر مصطفى جاسم حمندي2404121511022152

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوبة ذو النورين للبنينعلميابتهال جاسم محمد حمزه2405121512020001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد قحطان خميس محمود2406121511022032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية الحرية للبناتعلميفاطمه سلمان هاشم سلمان2407121512107184

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي عبدالكريم محمد عزيز2408121511007075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية العراق للبنينعلمياحمد جاسم خلف شمخي2409121511009004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الشعلة للبنينعلميابراهيم سلطان حيدر جاسم2410121511007001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446أعدادية الطارمية للبنينعلميابراهيم عبد اللطيف محمد ابراهيم2411121511022006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية الفوز للبناتعلميمروه علي راضي عباس2412121512094105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية جرير للبناتعلميزهراء حسين جواد مهدي2413121512089035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الهدى للبناتعلميدعاء تيسير مطلك نجم2414121512106027
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميدعاء احمد رشيد عباس2415121512096012

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية523اعدادية النور للبنينعلمياحمد محمود رحيم منخي2416121511026009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية الفوز للبناتعلميحواء محمد عبيد محمد2417121512094027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية الزهور للبناتعلميأسراء نبيل حمزه نجم2418121512105001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية جرير للبناتعلميزهراء علي حسون كاظم2419121512089040

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية النور للبنينعلمياسعد عقيل نايف عباس2420121511026013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية509أعدادية الطارمية للبنينعلميعمار محمد فتاح جميل2421121511022134

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية الثائر للبنينعلمياثير حميد عبيد سليمان2422121511011042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية الشروق للبنينعلميجعفر صباح فليح حسن2423121511032033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية الزهور للبناتعلميساره عبد الستار فارس كشيش2424121512105136

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية السبطين للبنينعلميحسن علي عبد العزيز عبد الرزاق2425121511025028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد خميس علي سلمان2426121511022177

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الشروق للبنينعلميمرتضى حسين علوان عبد2427121511032147

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الزهور للبناتعلميدعاء اياد خضير محمد2428121512105064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية التأميم للبنينعلميحسن عبد الرحيم جبار حسن2429121511031074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميزهراء سعدي عبد الحسن علي2430121512087035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية الزهور للبناتعلميمها عبد هللا جعفر جواد2431121512105219

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد مجيد حميد راضي2432121511030224

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية سيف الدولة للبنينعلميسجاد علي حسين محمد2433121511002056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية المشاهده للبناتادبيازهار علي سليمان صالح2434121522080001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيلبنى ثائر داود سلمان2435121522096050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383أعدادية الفاطميات للبناتادبيضحى عائد احمد عبد القادر2436121522102071

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيقيصر عبد زيد عليوي2437121521202205

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية بابل للبناتادبيايه ثامر محمد فرج2438121522095010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الشروق للبنينادبيايمن عماد عبد الخالق توفيق2439121521032023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعبد الرحمن باسم تركي مايح2440121521018033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية االنوار للبناتادبيعبير علي حسين مزيون2441121522104032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية النصر للبناتادبيغدير كاظم حيدر جاسم2442121522112095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الفوز للبناتادبياثار محسن نعمة علي2443121522094002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى محمد حسن عبد باقر2444121521009130

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية االنوار للبناتادبيجنان جعفر علي سكر2445121522104005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيامير احمد عبد الحسن محمود2446121521201017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين محمد راهي كريم2447121521034034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الثائر للبنينادبيعلي خضير عباس احمد2448121521011043
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379أعدادية الفاطميات للبناتادبيصابرين حاتم مزهر محمد2449121522102070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعالء حسين دردوح محي2450121521171012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيامجد عماد جودة مجيد2451121521201016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية االنتصار للبناتادبيمياده عامر عبيس جسام2452121522126009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الكاظمية للبناتادبينبأ حسن صادق جعفر2453121522110038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية التأميم للبنينادبيحسن حميد سرحان حمد هللا2454121521031023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية الزهور للبناتادبياسراء عباس سعيد عبد2455121522105007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374أعدادية الفاطميات للبناتادبيندى نزار انور محمد امين2456121522102108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد هادي حسين اسماعيل2457121521025130

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373أعدادية الفاطميات للبناتادبيساره ثائر عبد الستار امين2458121522102058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية الشعلة للبنينادبيمصطفى حسين شالل ساجت2459121521007136

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372أعدادية الفاطميات للبناتادبيسرى قصي انصيف جاسم2460121522102061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية السبطين للبنينادبيعبد الكريم رعد عبد االمير طاهر2461121521025083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371ثانوية الحرية المسائية للبنينادبينور حسين ايوب حسن2462121521200063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمنتظر محمد هادي علوان2463121521200061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية االخالص للبناتادبيرقية يوسف عيدان بدن2464121522099024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية النصر للبناتادبيفاطمة حامد اسماعيل ابراهيم2465121522112099

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية الحرية المسائية للبنينادبياحمد صالح خلف غافل2466121521200004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين محمد صخي دبه2467121521007052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيهدى حسن علي جاسم2468121522101036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية االنوار للبناتادبيرقية حيدر محمد جاسم2469121522104012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيفاضل مهدي عيدي جناني2470121521202201

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبياحمد غالب جسام حمود2471121521201009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360ثانوية التاجي للبنينادبيمهيمن باسم ابراهيم حمادي2472121521010043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميمريم هيثم عبد الحسين جاسم2473121512087068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر لطيف عبد احمد2474121511022148

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الشعلة للبنينعلميحسام علي محمد راضي2475121511007023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427أعدادية الطارمية للبنينعلمياسامه صالح جاسم عبد هللا2476121511022040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية العزة للبناتعلميبشرى جاسم املح حسين2477121512118023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الزوراء للبنينعلميرضا رعد سليم حسن2478121511006021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية االمام الرضا للبنينعلميحسام عالء فليح جاسم2479121511003022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425أعدادية الطارمية للبنينعلميحسين حامد حسين علي2480121511022065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الفوز للبناتعلميهدى فالح عبد الحسن عطية2481121512094137

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية ام عمارة للبناتعلميزينه حيدر ضاري جواد2482121512117042
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية السبطين للبنينعلميزيد رشيد علي عبد الرضا2483121511025065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي مصطفى كاظم هادي2484121511013039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الشعلة للبنينعلميمرتضى علي حسين شاطي2485121511007110

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية التفوق للبناتعلميدعاء جمعه نصيف محمد2486121512113006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد هللا رائد حسن لطيف2487121511022103

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد عباس عبد الكاظم محمد2488121511005084

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية السبطين للبنينعلميعلي جاسم عبد الجليل سعيد2489121511025089

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الكاظمية للبنينعلميهمام محمد حميد محمد محسن2490121511030268

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية بابل للبناتعلميرسل مهدي محمد احمد2491121512095024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية التأميم للبنينعلميعلي كريم موسى عباس2492121511031203

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء كريم داخل عبد2493121522093012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية طوعة المسائية للبناتادبياعالن جاسب محسن مريهج2494121522231003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمر خليل ابراهيم خضير2495121521016029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359اعدادية جرير للبناتادبينرجس رسول رحمه حاتم2496121522089072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيطيف نبيل فالح حسن2497121521203024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية التأميم للبنينعلميعبد هللا محمد مجيد سلطان2498121511031168

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الكرامة للبنينعلميليث طالب كاظم عبد الرحمن2499121511019025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية النصر للبناتعلميرانيا كاطع عبد الواحد زامل2500121512112050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية الرواد للبنينعلميسالم حمدان اليذ جاسم2501121511024019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439أعدادية الطارمية للبنينعلميسعد عدنان عبد حميد2502121511022079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية العزة للبناتعلميآيه قاسم داود سلمان2503121512118003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميأحمد علي عبد الصاحب عبد الحسين2504121511206009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الكاظمية للبنينعلميكرار نبأ كامل محمد حسين2505121511030188

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية العزة للبناتعلميرويده عباس عبيد علو2506121512118045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الشعلة للبنينعلميمصطفى محمد حميد مانع2507121511007119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422أعدادية الطارمية للبنينعلميعمر عبد اللطيف حمد احمد2508121511022144

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية النور للبنينعلميحسن ستار كريم مهذول2509121511026027

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلمياالء عبد الكريم اسماعيل حمد2510121512096004

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية سيف الدولة للبنينعلميعبيده رافد ذنون شهاب2511121511002122

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الحرية للبناتعلمينور الهدى كاظم قاسم سلمان2512121512107232

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد عزيز شحاذه محمود2513121511022186

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422أعدادية الطارمية للبنينعلميياسر عمار عدنان عبد هللا2514121511022229

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الخورنق للبنينعلميمحمد ثامر عبدهللا كاظم2515121511028026

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421أعدادية الطارمية للبنينعلميمصطفى فاروق حسن نجم2516121511022214
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الهدى للبناتعلميثريه جمعه غزال حمادي2517121512106021

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الشروق للبنينعلمياحمد نجم سالم جاسم2518121511032016

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين علميمهيمن سعد عبد الزهره عبد علي2519121511033016

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية بابل للبناتعلميزينه محمد كاظم ذبيح2520121512095035

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الشروق للبنينعلميمحمد حسن جواد هادي2521121511032130

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الشروق للبنينعلميزين العابدين عبد الرزاق جميل خضر2522121511032068

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد الرحيم طالب عبد حميد2523121511022097

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية بابل للبناتعلميضحى محي مجيد علي2524121512095045

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميايات ناجي نواف رمل2525121512101002

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الكاظمية للبنينعلميسجاد صباح مبدر صادق2526121511030109

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الشيماء للبناتعلميرغد جمعه ابراهيم حسن2527121512098045

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية سيف الدولة للبنينعلمياحمد عادل يوسف حسين2528121511002007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الكاظمية للبنينعلميموسى ماجد موسى حسين2529121511030259

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية النور للبنينعلميطاهر حسين علوان ناصر2530121511026068

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية التأميم للبنينعلميعلي ميثم فاضل هادي2531121511031212

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية359للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين علميهاني حميد عبد الكريم بسيس2532121511033017

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية430أعدادية الطارمية للبنينعلميعز الدين اسماعيل خليل ابراهيم2533121511022115

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الخلود للبناتعلميريام عمار فرحان عبد الحسين2534121512093026

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الكاظمية للبنينعلميميثم هاشم صالح هاشم2535121511030263

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الزهور للبناتعلميدعاء عطوان عبد سالم2536121512105067

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية السبطين للبنينعلميحيدر محمد عبود عباس2537121511025056

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية النصر للبناتعلمينور سعد محمد سعد2538121512112136

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الحرية للبناتعلميرسل محمد طالب خضير2539121512107071

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الزهور للبناتعلميزينب كريم حمود موسى2540121512105129

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية الحرية للبناتعلميداليا باسم محمود مهدي2541121512107060

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية النصر للبناتعلميكوثر حسن جابر علي2542121512112113

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية االزدهار للبناتعلميهدى نبيل نور سوادي2543121512090055

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي ماجد رحمن ياسين2544121511001043

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية التأميم للبنينعلميعباس عبد الرحمن مصطاف جاسم2545121511031161

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية553أعدادية الفاطميات للبناتعلميهيا علي صالح سعيد2546121512102103

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440أعدادية الفاطميات للبناتعلميدعاء باسم محمد خضير2547121512102026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية االمام علي للبنينعلمياحمد عباس سلمان مهدي2548121511005008

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية التأميم للبنينعلميامير كاظم عبد الحسن كاظم2549121511031053

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الكاظمية للبنينعلميعبد هللا ليث علي يوسف2550121511030140
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية التأميم للبنينعلميحسين محمد جعفر عبد2551121511031099

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميامين جمال عبدالرسول غانم2552121511001011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الشيماء للبناتعلميحنين صالح مهدي هاشم2553121512098034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية ام عمارة للبناتعلمينور باسم محمد علي عبد السادة2554121512117070

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية العزة للبناتعلميزهراء زاير سيد فليح2555121512118051

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية جرير للبناتعلميفاطمة يحيى ذياب محمد2556121512089083

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الكاظمية للبنينعلميعبد الجبار حسين عبد الجبار امين2557121511030133

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الكاظمية للبناتعلميايه كاظم جواد محمد2558121512110016

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد علي فؤاد طه2559121511031019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية النور للبنينعلميعبدالعزيز مهدي علي وادي2560121511026072

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية طوعة المسائية للبناتعلميزينب عادل رئيس حمزة2561121512231014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية العزة للبناتعلميبراء كاظم جواد كاظم2562121512118022

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية السبطين للبنينعلميبرير جعفر صادق علي2563121511025024

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الزهور للبناتعلميحوراء علي كاظم حسن2564121512105060

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الكاظمية للبناتعلميمينا حسن بكر حسن2565121512110116

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية الزهور للبناتعلمياسالم مهدي مطشر عذيب2566121512105022

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية السبطين للبنينعلميضياء حافظ عباس فاضل2567121511025078

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الحرية للبناتعلمينور الهدى محمد رمضان محسن2568121512107234

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية التأميم للبنينعلميعلي كريم محمد شكر2569121511031202

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424الخارجياتعلميدعاء قاسم توفيق خميس2570121512401002

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الحرية للبناتعلمينورهان احمد عبد الحسين علي2571121512107242

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية503ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميعلي حسين محمد حسين2572121511001035

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمياناهيد رياض ناهد حسين2573121512092007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميجيهان طالل غني مهدي2574121512100003

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية النور للبنينعلميعلي محمد سالم حافظ2575121511026097

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الكاظمية للبنينعلميمصطفى مهند خضير عباس2576121511030246

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية الكاظمية للبنينعلميكرار منير كاظم حسين2577121511030187

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الفوز للبناتعلميفاطمه الزهراء كاظم نون طارش2578121512094095

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى حسن علوان سلمان2579121511005093

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية التأميم للبنينعلميسيف طاهر حسن نعمه2580121511031151

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد محمد جميل احمد2581121511022037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية التأميم للبنينعلميحيدر عادل عباس جواد2582121511031114

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميصفا ثائر حسين جواد2583121512092040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية التأميم للبنينعلميكرار حسين محمد علي عبد السادة2584121511031225
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء احسان علي سهيل2585121512107087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية باب العلم للبناتعلميشيرين قاسم ناجي كريم2586121512123011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية بابل للبناتادبيايمان ابراهيم عذاب موسى2587121522095008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد جودة فيصل سعدون2588121521007003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الحرية للبناتعلميزينب علي توفيق حميد2589121512107130

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية االمام الرضا للبنينعلميامير فاضل جواد عباس2590121511003017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية التأميم للبنينعلميزيد مظفر ناصر جواد2591121511031132

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشروق للبنينعلميظاهر صالح عبد الرزاق خضير2592121511032079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الحرية للبناتعلميفرح عاجل درفش خضر2593121512107193

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهمسه ثامر نجم عبد2594121522100037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية البالد للبنينادبيامجد ماجد حاتم طاهر2595121521008006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية البالد للبنينادبيمنتظر ثامر كاظم خضير2596121521008040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية السبطين للبنينادبيجعفر خالد حمود عبد2597121521025024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية النور للبنينعلميحسن حمد كاظم حمادي2598121511026026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الكرامة للبنينعلميماجد ابراهيم محمد ابراهيم2599121511019027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية النور للبنينعلميمصطفى خالد جلوب حسن2600121511026136

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية التضحية للبناتعلميزينب صالح حسن علي2601121512091026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية جرير للبناتعلميديما علي موسى جعفر2602121512089026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الزهور للبناتعلميايناس حسن هادي عبود2603121512105033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الجواهري للبنينعلميمصطفى تحسين علي حرامي2604121511013061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الكرامة للبنينعلمياياد فائز محمد زنيل2605121511019004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد فايق جعفر عيسى2606121511025146

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية االزدهار للبناتعلمياستبرق قاسم حسين محمد2607121512090003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية العراق للبنينعلمياحمد حسين خليفه حمد2608121511009006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية العزة للبناتعلمينور الهدى احمد عبد االمير جابر2609121512118118

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الرياحين للبناتعلميزهراء خالد ابراهيم سلمان2610121512122015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية التضحية للبناتعلميزينب حيدر سليم كاظم2611121512091025

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميمريم كريم محمود سلمان2612121512087067

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية373اعدادية الحرية للبناتعلميفاطمه محمد عبد رشم2613121512107191

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميمروه جبار محمد سبع2614121512092048

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الخلود للبناتعلميسجى حميد كامل عبد هللا2615121512093039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية الفوز للبناتعلمينداء هالل ابراهيم فرحان2616121512094120

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية بابل للبناتعلميغفران عبد المهدي حردان زيدان2617121512095050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الحرية للبناتعلميشيماء احمد يعكوب يوسف2618121512107164
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية التأميم للبنينعلميحسنين غسان علي هادي2619121511031082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الزهور للبناتعلميمريم جالل علي شاطي2620121512105203

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسين عبد الخالق شاكر حمود2621121511001022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية التأميم للبنينعلميعلي ثائر كاظم علي2622121511031174

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية التأميم للبنينعلميحيدر ياسين حسين علي2623121511031121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية النور للبنينعلميعلي جالل حسن نجم2624121511026081

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية التأميم للبنينعلميسجاد عبد الستار عبد الجبار مهدي2625121511031143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية النصر للبناتعلميمريم مزهر حميد ربيع2626121512112121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الحرية للبناتعلميغفران ابراهيم حسين محمد2627121512107177

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الزهور للبناتعلميسالي عماد عباس عبد2628121512105139

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية بابل للبناتعلميطيبة احمد حسن غضبان2629121512095047

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية الحرية للبناتعلميزينب نضير عباس احمد2630121512107138

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية الهدى للبناتعلميهاجر خميس أبراهيم نجم2631121512106088

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الكاظمية للبناتعلميفاطمة سعد عبد مظلوم2632121512110098

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية السبطين للبنينعلميصادق عبد الحسين علي احمد2633121511025074

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635أعدادية الطارمية للبنينعلميمصطفى احمد كريم خميس2634121511022204

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميحنان فاضل عباس علوان2635121512092013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوبة ذو النورين للبنينعلميطاهر حسن علي فاضل2636121511020038

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية النور للبنينعلمياحمد يحيى عباس عبدهللا2637121511026011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الشيماء للبناتعلميكوثر باسم محمد مهودر2638121512098089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية الجواهري للبنينعلميقسوره كريم مظهر صالح2639121511013044

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية التأميم للبنينعلميسيف حسام كريم عبد الرضا2640121511031149

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية التضحية للبناتعلميزينب عبد الرضا موسى رضا2641121512091027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الهدى للبناتعلمينوران مثنى ابراهيم علي2642121512106087

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية االزدهار للبناتعلميحنين فراس علي عبد االمير2643121512090014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمياية احمد هادي جعفر2644121512086004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الحرية للبناتعلميضحى فاضل عبد الحسين عباس2645121512107168

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الفوز للبناتعلميريام جبار شنيت نكال2646121512094049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء خزعل سخيت طاهر2647121512098057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الحرية للبناتعلميزينب قاسم عبد الرسول حمودي2648121512107132

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية التجدد للبناتعلميرسل عادل خالد عبد2649121512120005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميهبه احمد مهدي صالح2650121512084041

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الشيماء للبناتعلميهدى حيدر حسين عليوي2651121512098117

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية العقيدة للبناتعلميعذراء احمد لطيف كاظم2652121512083017
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الهدى للبناتعلميعذراء محمد عبد هللا حمد2653121512106063

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية البخاري للبناتعلميايه احمد عبد حمادي2654121512108007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميفرح حسين معروف عثمان2655121512096046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية الحرية للبناتعلمينبأ رائد عبد المهدي حمود2656121512107223

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميدانية سليم عبد عبد الوهاب2657121512096011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الشيماء للبناتعلميفاطمة جاسم جبار سعد2658121512098083

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الفوز للبناتعلميغفران احمد مرزوك كاظم2659121512094091

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية االزدهار للبناتعلمياسراء حسن سوادي حسن2660121512090004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية التجدد للبناتعلميبراء محمد مجبل ردام2661121512120002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية الكاظمية للبناتعلميزينب جمال رشيد خضير2662121512110063

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية جرير للبناتعلمينور حيدر غازي شناوه2663121512089117

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية االنوار للبناتعلميحنين محمد جواد عبد2664121512104004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592أعدادية الفاطميات للبناتعلميتقى عزيز محمد علي2665121512102016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية الحرية للبناتعلميآمنه خالد تركي فرحان2666121512107003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية النصر للبناتعلمينور الهدى صباح حمزه علوش2667121512112133

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الحرية للبناتعلميميس عالوي صادق معارج2668121512107217

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584ثانوية التجدد للبناتعلميزينب كامل عباس مخلف2669121512120007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583ثانوية بابل للبناتعلميمعالم حردان داود ناصر2670121512095053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الفوز للبناتعلميخديجة علي جاسم محمد2671121512094033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية التضحية للبناتعلميسهير عامر عبد علي رويح2672121512091036

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582ثانوية طيبه للبناتعلميسهاد كريم خلف جاسم2673121512082007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميزهراء غسان عبد االمير محمد حسن2674121512092026

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579اعدادية الحرية للبناتعلميفرح رعد محمود مهدي2675121512107192

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578ثانوية الرياحين للبناتعلميمنى موسى عبد الكاظم عبد هللا2676121512122030

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية الحرية للبناتعلميايه علي داود سلمان2677121512107030

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574ثانوية العدل األهلية للبناتعلميايات محمد عبيد عباس2678121512119002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياطياف محمد محمود عطية2679121512020002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية الرياحين للبناتعلميهدى باقر ساجت سالم2680121512122036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عباس فاضل علي2681121511005063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية طيبه للبناتعلميمها عبد صالح عواد2682121512082014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينسرين حسين بالسم موكر2683121512086040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية الهدى للبناتعلميرسل اياد علي حسين2684121512106033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية الكاظمية للبناتعلميغدير علي عباس حيدر2685121512110090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الحرية للبناتعلميهدى حسنين هادي عبد2686121512107246
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649أعدادية الطارمية للبنينعلميعلي خليل عبد الستار عباس2687121511022121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الهدى للبناتعلمينور خليل عبد الستار عباس2688121512106084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية الزهور للبناتعلميوئام سالم محمد خلف2689121512105251

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية التأميم للبنينعلميسيف علي عبد حسين2690121511031152

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميريم حميد سلمان محمد2691121512084015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية البخاري للبناتعلميرنده سالم عبد الرزاق ابراهيم2692121512108020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الزهور للبناتعلميايمان جاسم حسن ناهي2693121512105032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الهدى للبناتعلميحوراء عارف حسن محمود2694121512106024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية الجواهري للبنينعلميعبد هللا نجم عبد هللا كاظم2695121511013031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية النصر للبناتعلميشهد محمد خشان صوالغ2696121512112087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية الخورنق للبنينعلميعبدهللا مهدي صالح جميل2697121511028020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الكاظمية للبناتعلميزينب سرور كاظم عباس2698121512110066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية طيبه للبناتعلمينور الهدى محمد عباس محمد2699121512082020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية الرياحين للبناتعلميزهراء عمار اسماعيل احمد2700121512122017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية االمام علي للبنينعلميقاسم عبد هللا كاظم حمود2701121511005072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوبة ذو النورين للبنينعلميشهد حامد سويدان ناصر2702121512020015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية النصر للبناتعلميهمسه محمود حسن صالح2703121512112147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية االمام علي للبنينعلمياحمد طالب علي وادي2704121511005006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد خالد جواد كاظم2705121511022175

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الزهور للبناتعلميضحى سعيد وحيد حسين2706121512105168

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين قاسم صفر علي بابا ميرزا2707121511030079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628أعدادية الطارمية للبنينعلميابراهيم محمود محمد محمود2708121511022009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد فاضل جبار حاتم2709121511025145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية ام المؤمنين للبناتعلمينور كمال سهر سعيد2710121512092066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الهدى للبناتعلمياسراء علي حسين علوان2711121512106007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية التضحية للبناتعلميهدير سالم جمعه مشكور2712121512091052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية الجواهري للبنينعلميحيدر علي حسين علي2713121511013019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623أعدادية الطارمية للبنينعلميمصطفى علي محمد محمود2714121511022211

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الفوز للبناتعلميصابرين عبد الكريم فيصل شايع2715121512094084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية النصر للبناتعلميحوراء شريف غانم محمد2716121512112042

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةعلميباقر حيدر كطان معلعل2717121511170004

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574ثانوية الجواهري للبنينعلميباسم ناصر محمد عاصي2718121511013011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية الزهور للبناتعلميضحى حافظ لفته عباس2719121512105165

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى532اعدادية السبطين للبنينعلميحسين كريم عبد الرحمان بدير2720121511025044
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية التأميم للبنينعلميعلي حسين رضا حسن2721121511031181

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية الثائر للبنينعلميذو الفقار نجم عبد محمد حسين2722121511011009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميدعاء هاشم حسين علي2723121512086013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية التأميم للبنينعلميابو الحسن علي مريسن فليح2724121511031003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية الحرية للبناتعلمياصاله محمد عبد االمير مهدي2725121512107017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية التفوق للبناتعلميهدى عبد الحسين سلمان مجيد2726121512113020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية التأميم للبنينعلميموسى مهدي صاحب حسن2727121511031315

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية الرياحين للبناتعلمينور احمد صاحب احمد2728121512122035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية جرير للبناتعلميبتول حسين علي فجع2729121512089010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى468أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد ثامر عبد هللا جاسم2730121511022173

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوبة ذو النورين للبنينعلميقصي دحام داود سليمان2731121511020054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميحسين اياد خضير محسن2732121511206029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي سعد حنظل ناصر2733121511013036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية جرير للبناتعلميزمن كريم طعمه ياسر2734121512089033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية العزة للبناتعلميمروة حسين كاظم حسين2735121512118107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455أعدادية الفاطميات للبناتعلميزهراء حازم غضبان مفتن2736121512102044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية التأميم للبنينعلميظافر جاسم عبد االمير مجيد2737121511031159

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء حسين جواد هادي2738121512107094

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية سيف الدولة للبنينعلميعلي عبد الكريم قاسم حسين2739121511002076

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار حيدر كاظم سلمان2740121511005075

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية السبطين للبنينعلميحسنين علي عبد المهدي محمود2741121511025031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية سيف الدولة للبنينعلميحيدر صالح علي حسين2742121511002046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميبتول حسن عبد علي عبد الحسين2743121512100002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية الخلود للبناتعلميزينب عالء حسين علي2744121512093033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء كمال ديوان عبد الرضا2745121512107113

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية جرير للبناتعلميالرا نجاح فرحان محمد2746121512089093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية بابل للبناتعلميشيرين محمد جمال عبد الرحمن2747121512095043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية العزة للبناتعلميايه خالد حسن عطيه2748121512118014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الكاظمية للبنينعلميعبد الكريم عبد المجيد كريم حسن2749121511030136

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الحرية للبناتعلميحنان نبيل نجم عبد الحسين2750121512107051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية النصر للبناتعلميهدى عزيز حسن تقي2751121512112143

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الحرية للبناتعلميرقيه علي جاسم محمد2752121512107078

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية جرير للبناتعلمينبأ علي ابراهيم حسن2753121512089113

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية االنوار للبناتعلميمريم طارق عبد العزيز هاشم2754121512104031
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميرنا جواد كاظم ناصر2755121512087029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميسامر ياسر فليح حسن2756121511201043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الزهور للبناتعلميزينب غانم جاسم غانم2757121512105127

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية التأميم للبنينعلميحسن غالب صالح محمد2758121511031079

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية النور للبنينعلميحسن علي كاظم سلمان2759121511026028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية السبطين للبنينعلميهاشم ناصر عبد المطلب هادي2760121511025179

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الحرية للبناتعلميسجى جمال حسين محمد2761121512107147

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية العزة للبناتعلمينهى رعد عبيد حسن2762121512118117

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الكاظمية للبنينعلميامير عقيل عبد المجيد محمد جواد2763121511030034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية بابل للبناتعلميورود عامر شعبان عبد الحليم2764121512095061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميعلي عدنان هاشم ناصر2765121511015024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد رياض عبد هللا حسين2766121511013050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الكاظمية للبناتعلميمريم صادق قاسم صادق2767121512110110

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الزهور للبناتعلمياسراء محمد خلف لعيبي2768121512105021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446أعدادية الفاطميات للبناتعلميزهراء رحيم حنين شناوه2769121512102046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الكاظمية للبنينعلميكرار عباس حمزه كاظم2770121511030185

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية االمام الرضا للبنينعلميزيد عالء الدين سامي محمد2771121511003042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي مزاحم جواد جعفر2772121511030165

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء عبود فليفل رهيف2773121512107104

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الزهور للبناتعلميريام حبيب هاشم صالح2774121512105093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينعلميعلي انور رضوان كاظم2775121511039027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميشيماء عبد العزيز هادي ابراهيم2776121512087051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الضحى للبناتعلميغفران بدر حيال جالب2777121512121020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الفوز للبناتعلميفاطمه اكرم عبد الغني محسن2778121512094094

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية ام عمارة للبناتعلميحوراء حيدر عبد الحسين ماجد2779121512117018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الزهور للبناتعلميزهره هاني جعفر محمد2780121512105114

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميعلي حسين عباس جعفر2781121511206074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية بابل للبناتعلميسرى كامل الزم نجم2782121512095038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء ليث حاكم محمد2783121512107114

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الزهور للبناتعلميفاطمه فرات خليل جاسم2784121512105188

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية البخاري للبناتعلمينور شعالن عبد نصيف2785121512108043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية التأميم للبنينعلميعلي عباس خضر سلمان2786121511031193

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الحرية للبناتعلميتارا يوسف اسماعيل الماس2787121512107038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الرياحين للبناتعلميمريم خالد ابراهيم سلمان2788121512122028

115 من 82صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الخلود للبناتعلميامنه ثامر محمد نافع عبد الرزاق2789121512093005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمياية عبد االمير حيدر صالح2790121512087010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميغدير علي وتي احمد2791121512087054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد قاسم كريم حسب2792121511031267

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الهدى للبناتعلميرسل خالد احمد عبود2793121512106034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية جرير للبناتعلميزهراء فارس كاظم سلمان2794121512089042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميساره خالد عبد هللا طه2795121512084018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الحرية للبناتعلميزينب مهدي فاضل حسن2796121512107136

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الكاظمية للبنينعلميمصطفى انمار علي احمد2797121511030231

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية التأميم للبنينعلميحسين هادي عباس حسين2798121511031101

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية االنوار للبناتعلميشيماء محمد ذياب علي2799121512104020

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية التأميم للبنينعلميموسى حسن عوده لطيف2800121511031312

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية العزة للبناتعلميايه طارق خالد مسلم2801121512118015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينعلميامير علي عباس امين2802121511039009

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية التأميم للبنينعلميسيف محمد عيدان قاسم2803121511031153

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الفوز للبناتعلميحوراء جالل عبد الكريم عبد الحسين2804121512094028

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية الشيماء للبناتعلميتبارك جاسم خضر خلف2805121512098030

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميهدى عالء محمد ابراهيم2806121512092070

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية جرير للبناتعلميساره باسم شبع عبد2807121512089054

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية الشروق للبنينعلميمحمد احمد حميد رسن2808121511032124

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء وهاب رزاق كاظم2809121512098066

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية االزدهار للبناتعلميمالذ قيس موسى عبد2810121512090043

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية طيبه للبناتعلميمهاب مؤيد علي سلمان2811121512082015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الكاظمية للبنينعلميعبد هللا جاسم احمد حسين2812121511030137

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الزهور للبناتعلميآية عائد ابراهيم عويد2813121512105006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الزهور للبناتعلميزينب حيدر اسماعيل ابراهيم2814121512105118

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية الخلود للبناتعلميدعاء طه حسن كريم2815121512093015

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الزهور للبناتعلميزينب خالد كاطع محسن2816121512105119

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية ابن عقيل للبنينعلميمحمد ظافر جبار عاصي2817121511014041

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الرواد للبنينعلميعبدالرقيب ابراهيم علي حسين2818121511024020

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية التأميم للبنينعلميعلي عبد االمير مهدي عبد2819121511031194

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية االمام الرضا للبنينعلميياسر فاضل جواد عباس2820121511003102

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية سيف الدولة للبنينعلميمحمد صادق اسامة رؤوف حسين2821121511002093

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الهدى للبناتعلميمها طالب خلف محيميد2822121512106077
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية العزة للبناتعلميزينب عادل قاسم فرحان2823121512118071

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية االزدهار للبناتعلميزهراء عادل كامل حاتم2824121512090021

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي ابراهيم فاضل عباس2825121511030144

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الهدى للبناتعلمينبأ انور جاسم عالوي2826121512106079

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد بشير محمد محمود2827121511022172

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الشروق للبنينعلميضياء الدين احمد عويد كيطان2828121511032078

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية الرياحين للبناتعلميفاطمه كريم جبر علوان2829121512122027

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلميحسن يوسف سالم محسن2830121511001019

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية النور للبنينعلميعلي جاسم محمد حسين2831121511026078

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميسلسبيل نهاد محمد شاكر2832121512096033

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي وسام محمد محمد رضا2833121511030167

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611أعدادية الطارمية للبنينعلمياحمد مصطفى احمد حمادي2834121511022039

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الزوراء للبنينعلميزيد حيدر عبد الرضا عبد هللا2835121511006022

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الحرية للبناتعلميفرح فيصل جيجان خزعل2836121512107194

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الكاظمية للبناتعلميغدير عبد الكريم صادق جعفر2837121512110089

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية جرير للبناتعلميدعاء عبد الرحيم رشاوي عبود2838121512089022

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى عبد الحميد جبار عظيم2839121511031292

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميامير علي محمدجعفر عبدالحسين2840121511015007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية السبطين للبنينعلميفيصل احمد خيون حوشي2841121511025116

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميعلي كاظم عبدالحسن عباس2842121511015025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى570ثانوية الرواد للبنينعلمياحمد سعيد لطيف محمود2843121511024007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى565اعدادية الكاظمية للبنينعلميمصطفى فوزي مصطفى هادي2844121511030240

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميزياد طالل غالب عبد المجيد2845121511201040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى562ثانوية التاجي للبنينعلميميثاق احمد طالب درب2846121511010028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561اعدادية الكاظمية للبنينعلميمرتضى عباس حسين لفته2847121511030228

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560اعدادية الشيماء للبناتعلميريام حسين صادق معارج2848121512098051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى558اعدادية الحرية للبناتعلميمريم ابراهيم محمود محمد2849121512107206

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد طاهر ياسين طعمه2850121511031251

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى538اعدادية الزهور للبناتعلميرسل عبد الحسن نيروز سلمان2851121512105077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى534ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميسلوى عماد عبد الحسين شيحان2852121512092035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلمياحمد رافع حسن محمود2853121511015003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى531اعدادية النور للبنينعلمياحمد جبار جاسم عبدالحميد2854121511026005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى531اعدادية الكاظمية للبنينعلميزين العابدين عبد السالم عبد االمير عبد الخالق2855121511030103

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528اعدادية االمام علي للبنينعلميمهند يونس عبد الصاحب جبر2856121511005100
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى526ثانوبة ذو النورين للبنينعلميعمر جميل خضير عباس2857121511020050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميريهام عالء عبد الحسين راضي2858121512096020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد احسان محمد سليم محمد حسن2859121511030194

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525اعدادية الحرية للبناتعلميرند رشيد عبد الحميد محيسن2860121512107081

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521ثانوية الخلود للبناتعلميزينب خليل ابراهيم حسن2861121512093028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519اعدادية التأميم للبنينعلميزياد طارق طاهر صادق2862121511031128

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى517أعدادية الفاطميات للبناتعلميدانيه جمال مزعل طاهر2863121512102025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد محسن حبيب محمد2864121511031025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512أعدادية الفاطميات للبناتعلميحنان يحيى عسكر عكال2865121512102019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء سعد شغيت حسن2866121512107098

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية العدل األهلية للبناتعلميمريم صالح مهدي جودي2867121512119011

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية العزة للبناتعلميفرح اياد موسى حسين2868121512118102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد رغيد رشيد عبد2869121511025138

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية جرير للبناتعلميرانيه ستار جبار عوده2870121512089029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية االزدهار للبناتعلميتبارك جالل مرجان عبد االمير2871121512090010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية االمام الرضا للبنينعلميمحمد قاسم جميل باقر2872121511003078

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501أعدادية الفاطميات للبناتعلمياستبرق حميد شكري عواد2873121512102003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية الزهور للبناتعلميمهى سمير عبد االمير كاظم2874121512105220

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية جرير للبناتعلميزينه احمد رضوان كاظم2875121512089049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميعلي ثائر باقر جواد2876121511206072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية ابن عقيل للبنينعلمياحمد صالح طه فياض2877121511014008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الحرية للبناتعلميدعاء صفاء زهير عباس2878121512107063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الكاظمية للبنينعلميامير علي حسين ميران2879121511030036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الحرية للبناتعلمينهايه حسين كيطان محمد2880121512107228

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميغدير هشام كافي كاظم2881121512086028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية االمام علي للبنينعلميفواز اياد كاظم محمد جواد2882121511005071

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية العزة للبناتعلميزهراء عصام حبيب عبيد2883121512118055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميسكينة رشيد مجيد دخان2884121512087046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الزوراء للبنينعلميمؤمن شوكت خليفه صالح2885121511006051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الشروق للبنينعلميعلي سالم كاظم علي2886121511032094

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491أعدادية الفاطميات للبناتعلميرؤى مهدي علي زبون2887121512102031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الحرية للبناتعلميرقيه حسين عدنان عبد الرضا2888121512107077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية النصر للبناتعلمينور عبود ديوان مشالي2889121512112137

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية جرير للبناتعلميسجى رسول جبار حريفش2890121512089059
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الشروق للبنينعلميمحمد الباقر طاهر ستوري مهدي2891121511032125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية جرير للبناتعلميمريم عمران موسى علي2892121512089102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الرواد للبنينعلميوليد سعيد محل حسين2893121511024032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية جرير للبناتعلميفاطمه محمد حسين مرهون2894121512089089

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الشروق للبنينعلمياحمد ناهض جليل مهدي2895121511032015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية الغفران للبناتعلمياسماء علي عباس عزيز2896121512115003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية الشروق للبنينعلمياحمد رضا عبد الحسن جاسم2897121511032004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية النور للبنينعلميامير علي صطام عباس2898121511026016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلمييوسف سعدي نصيف جاسم2899121511206125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميمريم محمد لفتة حسين2900121512096053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية الشعلة للبنينعلمييونس هادي ثجيل عبيد2901121511007133

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية الحرية للبناتعلميانسام حسن علوان عبيد2902121512107024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية التأميم للبنينعلميعلي مؤيد عبد الحسين عبد االمير2903121511031206

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية الكاظمية للبنينعلميصاحب عماد عبد الصاحب مهدي2904121511030121

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية سيف الدولة للبنينعلميمرتضى قاسم عبد الحسن عوده2905121511002100

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية النصر للبناتعلميغفران موسى سيد حبيب2906121512112099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد حسن خضير عباس2907121511031238

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية الزهور للبناتعلميرند ناظم ياسر ناصر2908121512105088

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية جرير للبناتعلميبسمه غضنفر رضوان كاظم2909121512089012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية الزهور للبناتعلميزينب ضاوي صاحب حميد2910121512105123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الزهور للبناتعلميزهراء رائد نوري عبد الكريم2911121512105100

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية التأميم للبنينعلميباقر عالء رسول عبد علي2912121511031062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية التجدد للبناتعلميهبة محمد عبد العزيز حريش2913121512120014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الزهور للبناتعلمينور نبيل غفور رحيم2914121512105240

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية النور للبنينعلميمحمد حيدر كريم عبدالرضا2915121511026120

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية االبداع المسائية للبنينعلميحيدر رائد محمد عباس2916121511202031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية الكاظمية للبناتعلميفاطمة رجب علي محمد2917121512110096

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميمحمدنعمان ناجح رزاق مجيد2918121511015030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية النصر للبناتعلميفاطمه جابر محمد جابر2919121512112101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية اآلفاق للبناتعلميحوراء كاطع مزهر حنين2920121512114008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية اآلفاق للبناتعلميدعاء حميد خلف جاسم2921121512114010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية العقيدة للبناتعلميوالء حسين محمد حسن2922121512083027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية الزوراء للبنينعلميامير علي عبد االمير عبد الحسين2923121511006009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية الكاظمية للبنينعلميمرتضى صباح صادق سعد2924121511030227
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية ام عمارة للبناتعلميرقيه عدنان سوز علي رحيم2925121512117031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الهدى للبناتعلميطيبه احمد جاسم محمد2926121512106060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية الروابي الخضراء للبناتعلميمريم جبار خلف نمل2927121512101019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية الخلود للبناتعلميآيه نزار رشيد محمد2928121512093071

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد بشير حميد مهدي2929121511031006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية بابل للبناتعلميحوراء عباس بالسم خلف2930121512095014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الزهور للبناتعلميسبأ عباس فليح حسن2931121512105140

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء كاظم فاضل جاسم2932121512107110

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية التضحية للبناتعلميزينب ماجد عبد علي2933121512091028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين علميمصطفى فاضل سلمان داوود2934121511033014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466أعدادية الطارمية للبنينعلميمصطفى حسين يوسف ابراهيم2935121511022205

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد صبري عبدالواحد فرحان2936121511007101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوبة ذو النورين للبنينعلميهيثم رعد عبد هللا وسمي2937121511020076

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية جرير للبناتعلمينبأ سامر حسن حسين2938121512089111

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الزهور للبناتعلميآيات جالل ابراهيم كريم2939121512105003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد نصير عبد الحسين علي2940121511031033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الكاظمية للبناتعلميزهراء عماد سالم عبد االمير2941121512110058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الكاظمية للبناتعلميدعاء عباس علي عزيز2942121512110033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية التفوق للبناتعلميعبير عادل صافي مجلي2943121512113012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الكاظمية للبنينعلميغيث حسين حسن عباس2944121511030172

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميزهراء عبد الكريم اسماعيل حمد2945121512096022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينعلميالحسين كفاح حمدان عامر2946121511015005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية النصر للبناتعلميزينب عبد الكريم جاسم سعيد2947121512112070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الفوز للبناتعلميسرى احمد شويرد عليوي2948121512094075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية جرير للبناتعلمينبأ ياسر حمودي ذياب2949121512089114

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية االمام الرضا للبنينعلميحسين محمد جاسم مهدي2950121511003033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية التأميم للبنينعلميعبد المهدي عبد الهادي عبد الجبار احمد2951121511031169

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الكاظمية للبناتعلميمآب غياث مير علي عبد الرزاق2952121512110106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الكاظمية للبنينعلميحيدر اسامة موسى محسن2953121511030086

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الزهور للبناتعلميصفا محمد لطيف علي2954121512105162

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميسحر عارف جاسم حمادي2955121512084021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية سيف الدولة للبنينعلميمصطفى جمال محمد حنتوش2956121511002106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينعلميادريس ذيبان محمد علي علي2957121511039005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية النور للبنينعلميحسين عالء عبداللطيف عبدالرزاق2958121511026034

115 من 87صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميرسول عبد الكريم عبد الرسول عبد الكريم2959121511201039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الحرية للبناتعلميزينب حسين علي عبد العباس2960121512107126

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية التجدد للبناتعلميناهدة حبيب احمد صالح2961121512120013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460أعدادية الفاطميات للبناتعلميفاطمه محمد حمزه نادر2962121512102077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميزهراء عدنان ابراهيم محمد2963121512092023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلمياحمد مؤيد علي مهدي2964121511201010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية العراق للبنينعلميكرار عادل دعير عرار2965121511009074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية خوله بنت االزور للبناتعلميزينب رشيد عبد هللا سهيل2966121512096024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459أعدادية الفاطميات للبناتعلميطيبه حازم محمد امين2967121512102071

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية التجدد للبناتعلميرؤى محمد يونس محمد2968121512120004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى سمير هاشم جعفر2969121511031291

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية التأميم للبنينعلميضرغام ماهر مجيد جليل2970121511031157

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية طيبه للبناتعلميايه عمر كاظم صالح2971121512082003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية العراق للبنينعلميمحمد خضير عباس راضي2972121511009082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية التأميم للبنينعلمياحمد موفق رضا عباس2973121511031031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية اآلفاق للبناتعلميميسم ماجد عزيز احمد2974121512114027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية التضحية للبناتعلميرسل حيدر كاظم طاهر2975121512091015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية التأميم للبنينعلميزين العابدين علي صالح حسن2976121511031133

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية السبطين للبنينعلميمنتظر ناصر عباس جاسم2977121511025176

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية النور للبنينعلميعلي خضر خليل ابراهيم2978121511026088

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الشعلة للبنينعلميهمام طالب عيدان عباس2979121511007124

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية العراق للبنينعلميمرتضى رزاق رحيم كاظم2980121511009094

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الشيماء للبناتعلميكوثر رضا غالم زبون2981121512098090

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية التفوق للبناتعلميساره امجد عبود جويد2982121512113010

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية االمام الرضا للبنينعلميحسين ذو الفقار جميل حميد2983121511003027

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميأحمد عبد المنعم علي حيدر عبد المنعم2984121511206006

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية ابن عقيل للبنينعلمياحمد حاتم طه احمد2985121511014004

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية ابن عقيل للبنينعلميهمام محمد عبد هللا محمود2986121511014045

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415أعدادية الطارمية للبنينعلميعثمان عامر فيصل عبود2987121511022110

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميرشا عبد الحميد رمضان خلف2988121512100011

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الرواد للبنينعلميعلي عامر جميل احمد2989121511024021

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية التاجي للبنينعلمياحمد عدنان ريحان احمد2990121511010002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الزوراء للبنينعلمييوسف علي يوسف عطية2991121511006075

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الخورنق للبنينعلميحقي اسماعيل حسن عبد2992121511028010
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد مؤيد ياسين طه2993121511020015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الحرية للبناتعلميآيه صالح مهدي حمادي2994121512107008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الخورنق للبنينعلميسجاد جاسم سلمان حمد2995121511028011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية التأميم للبنينعلميمصطفى وحيد هادي كاظم2996121511031302

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية النصر للبناتعلميسرور مزهر سلطان جواد2997121512112082

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية طوعة المسائية للبناتعلمينادين غسان حميد محجوب2998121512231025

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية العراق للبنينعلميهيثم سالم مجيد سليمان2999121511009103

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الغفران للبناتعلميفرح ابراهيم خليل خميس3000121512115022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميشيماء اسماعيل دهش الفي3001121512084027

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية االمام الرضا للبنينعلميمرتضى وصفي نجم عبد3002121511003083

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429أعدادية الطارمية للبنينعلميبراء حميد عبد الهادي عبد هللا3003121511022054

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الزوراء للبنينعلميمصطفى محمد عبد االله كاظم3004121511006067

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428أعدادية الطارمية للبنينعلميسامر محمد كريم احمد3005121511022077

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ابن عقيل للبنينعلميعلي اسماعيل ابراهيم علي3006121511014031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية االزدهار للبناتعلمياستبرق علي احمد محمد3007121512090002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية البخاري للبناتعلميزينب احمد عبد الرحمن طه3008121512108022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية جرير للبناتعلميشيماء محمد هادي رشيد3009121512089067

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الكاظمية للبناتعلمياسراء عزيز علي حسين3010121512110005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السبطين للبنينعلميبراق حسين رحيم زغير3011121511025023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوبة ذو النورين للبنينعلميعلي قدوري زيدان خلف3012121511020049

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415أعدادية الطارمية للبنينعلميعبد الكريم محمد كريم احمد3013121511022102

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد حسن ثائر عبد علي حسين3014121511030200

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الشروق للبنينعلميعلي وادي سلمان حسين3015121511032109

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية البخاري للبناتعلميبلسم احمد مهدي خلف3016121512108011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى392أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد كريم فياض عباس3017121511022191

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية السبطين للبنينعلميمحمد ياسين عاجل خليل3018121511025151

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية سيف الدولة للبنينعلميفاضل عباس فاضل عبد االمير3019121511002082

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الزهور للبناتعلميعذراء شمران فداوي نومان3020121512105174

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية العراق للبنينعلميقيصر داخل عبود محمد3021121511009070

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الكاظمية للبنينعلميكرار حامد عودة مري3022121511030180

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الخلود للبناتعلميفاطمه فؤاد عباس ناصر3023121512093057

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية التفوق للبناتعلميساره صالح حميد عبد3024121512113011

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية جرير للبناتعلميسجى سعد غانم توفيق3025121512089060

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية النصر للبناتعلمياستيعان ماجد شمخي عكيش3026121512112008
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الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية طوعة المسائية للبناتعلميسحر فهمي هادي كامل3027121512231017

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الحرية للبناتعلمياطياف ثامر محمد عبد الحسين3028121512107018

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية اآلفاق للبناتعلميسجا كمال عزيز حسين3029121512114017

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشروق للبنينعلميحسين عبد الرحيم جبار حسن3030121511032045

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية جرير للبناتعلميغسق مهدي غريب سليمان3031121512089077

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الرياحين للبناتعلميزينه كاظم شائع كباشي3032121512122020

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الزوراء للبنينعلميياسين مصطفى ياسين جاسم3033121511006071

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الزهور للبناتعلميبينات ضياء حسين علي3034121512105044

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الغفران للبناتعلمينور مهدي جميل ابراهيم3035121512115026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين علمياحمد قاسم حسين تقي3036121511033001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين عامر عبد الكريم عبد االمير3037121511030071

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشيماء للبناتعلمياسراء ناصر شاه ولي جزاع3038121512098008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الكاظمية للبناتعلميسارة سامي عباس كمر3039121512110074

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلميأمير وسام صاحب هاشم3040121511206012

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية النصر للبناتعلميفاتن عبد األمير شاكر زغير3041121512112100

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد محمد راضي حسين3042121511007011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء سمير عبد احمد3043121512106038

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية االمام الرضا للبنينعلميحسين هادي جميل ابراهيم3044121511003035

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلميهبة جواد كاظم ناصر3045121512087081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد عبد الكريم محمد حميد3046121511030217

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الزهور للبناتعلميسرى مجيد حسين علي3047121512105146

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الزهور للبناتعلميزينب عصام محمد صالح جريد3048121512105124

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412أعدادية الفاطميات للبناتعلميمريم جمال رشيد جاسم3049121512102081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد مهدي صالح حسن3050121511013056

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الزهور للبناتعلميزينب مازن عبد العزيز حسين3051121512105131

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية االمام علي للبنينعلميسجاد لطيف محيسن جحيل3052121511005045

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الرياحين للبناتعلميايمان عباس عوده حسين3053121512122003

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية جرير للبناتعلميطيبه طالب فائق عباس3054121512089073

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الكاظمية للبناتعلميزينب عصام بدر عساف3055121512110068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الكرامة للبنينعلميعلي ستار جبار فليح3056121511019021

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الخورنق للبنينعلميطارق خضير كامل عبدهللا3057121511028012

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين علميحيدر حسين خضير علوان3058121511033007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الزهور للبناتعلميدعاء ماجد محسن عنيد3059121512105068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلمينبا ياسر عبد العزيز عباس3060121512086039
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية السبطين للبنينعلميمنتظر قاسم عبد الحسين جودي3061121511025174

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى553اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين عالء عبد الهادي اسماعيل3062121511030077

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية التأميم للبنينعلميهشام خالد قاسم رهيف3063121511031320

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية النصر للبناتعلميآيه حسين عبد الزهره عباس3064121512112004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية جرير للبناتعلميزينب هاشم باقر محمد3065121512089048

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى523اعدادية الشيماء للبناتعلميسجى هالل كريم عطيه3066121512098071

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية االزدهار للبناتعلميغفران صبري جبر محيبس3067121512090035

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514اعدادية االمام علي للبنينعلميحمزه عبد الستار رجب علي3068121511005034

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميزينب محمد علي حسين3069121512100017

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509اعدادية الكاظمية للبنينعلميابراهيم محمد عبد علي حمود3070121511030002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الحرية للبناتعلميمريم عبد الكريم حميد عبد الكريم3071121512107212

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية التأميم للبنينعلمياسماعيل باسم جواد موسى3072121511031036

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميمحمود خليل ابراهيم نجم3073121511201070

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية االمام الرضا للبنينعلمياحمد عبد الحسين مجيد غني3074121511003008

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الزهور للبناتعلميشهد شكيب احمد كاظم3075121512105155

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية الحرية للبناتعلميتبارك عادل شكر محمود3076121512107042

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية النصر للبناتعلميايات حيدر محمد عباس3077121512112013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية الشروق للبنينعلميمصطفى عبد هللا خلف حران3078121511032155

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميمينا رياض عبد الخالق سلمان3079121512086036

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتعلميدانية حسين محمود علي3080121512086012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية رقية بنت الحسين للبناتعلمياسراء محمد رجب حسين3081121512087004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الشيماء للبناتعلميهديل عباس غريب عبد علي3082121512098119

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية الزهور للبناتعلميهدى مكي ناجي أحمد3083121512105249

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية التأميم للبنينعلميحسين ثائر محمد مكي عبد المجيد3084121511031083

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية العزة للبناتعلميرقيه محمد حميد علي3085121512118044

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الحرية للبناتعلميزهراء جاسم محمد عبد الساده3086121512107090

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية السبطين للبنينعلميعادل كامل محسن عباس3087121511025080

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الزهور للبناتعلميآية حسن عطيه مريخي3088121512105005

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية االزدهار للبناتعلميتبارك فاضل محمد حسين ذياب3089121512090011

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية الجواهري للبنينعلميفواز حميد كريم مهدي3090121511013041

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية جرير للبناتعلميصفا كريم سعدون عطيه3091121512089070

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية جرير للبناتعلميمريم حسن هادي كاظم3092121512089101

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميوسن احمد عبد غني3093121512084042

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد جعفر حسن جواد3094121511030198
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية النصر للبناتادبيمنى عبد الحسين عبد االمير محمد3095121522112116

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه كمال محمد حسن3096121522127071

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية الوفاق للبناتادبيأمنة احمد سلمان حسين3097121522103001

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرحاب محمود شاكر رشيد3098121522087018

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية جرير للبناتادبيشهد زكي سالم فهد3099121522089050

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الزهور للبناتادبيدالل حسين نعمه صبح3100121522105042

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية جرير للبناتادبيغصون ستار سعيد عباس3101121522089058

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيعز الدين جبار جاسم فرطوس3102121521201050

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية الكاظمية للبنينادبيسيف عباس علي عزيز3103121521030042

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية الكرامة للبنينادبيعبد هللا منذر فاضل علوان3104121521019032

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية االمام الرضا للبنينادبيهادي هالل هادي عبد الحسن3105121521003047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية السبطين للبنينعلميعبد الحكيم اسماعيل عبد اجبير3106121511025082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية االمام الرضا للبنينعلميصافي عباس عبد حسين3107121511003047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية العزة للبناتعلميزهراء علي كاظم سهيل3108121512118058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميسكينه نبيل ناجي راشد3109121512100018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية النصر للبناتعلميرسل راضي حمود ناجي3110121512112054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية البخاري للبناتعلميزينب عبد القادر احمد جاسم3111121512108025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية الخلود للبناتعلميايمان اسماعيل خليل ابراهيم3112121512093007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية االزدهار للبناتعلميتهاني عبد المحسن علي طاهر3113121512090012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية الكاظمية للبناتعلميسرى حسن جبار حيدر3114121512110078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الزهور للبناتعلميضحى سبتي جمعه علي3115121512105166

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الرياحين للبناتعلمينبراس غالب محمد عبد الكريم3116121512122033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية العزة للبناتعلمياالء احسان معين عبد الزهره3117121512118010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الشيماء للبناتعلمياالء حاتم حسن درب3118121512098011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار كريم عبد الساده صالح3119121511005077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية العزة للبناتعلميزهراء عصام عبد الرسول عبد الجليل3120121512118056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الضحى للبناتعلميديار وسام عبد الحسين خضير3121121512121009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمه جعفر عبد الكاظم عبد هللا3122121512092047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الكاظمية للبنينعلميجعفر حسين جابر سعيد3123121511030048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الهدى للبناتعلميهبه سالم احمد حسن3124121512106092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الرياحين للبناتعلميرسل مجيد موسى جاسم3125121512122011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية التأميم للبنينعلميمحمد عقيل عبد الحسين عبد هللا3126121511031259

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الزوراء للبنينعلميسعد اياد سعد نصيف3127121511006024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية جرير للبناتعلميمها صالح مهدي كاظم3128121512089107
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الفوز للبناتعلميسجى خليل ابراهيم حمادي3129121512094073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457أعدادية الطارمية للبنينعلميعلي طه صالح احمد3130121511022125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية الجواهري للبنينعلميحسين قاسم سلمان عجاج3131121511013014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457أعدادية الطارمية للبنينعلمييوسف كريم محمد نصيف3132121511022234

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الكاظمية للبنينعلميسليم محمد سليم عباس3133121511030112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456أعدادية الفاطميات للبناتعلميحوراء كامل جاسم مجيد3134121512102024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميمؤيد شاكر مسلم علي3135121511201082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الشروق للبنينادبيمحمود جبار حمد غالي3136121521032104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية التضحية للبناتادبيساره سالم سرحان فرحان3137121522091035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الوفاق للبناتادبيوجدان صبري احمد خلف3138121522103053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية التاجي للبنينادبيمروان خيرهللا طه حسن3139121521010036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيياسر عيسى محمد نجم3140121521017055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الفاتح المختلطةادبيمروان صادق محمد صالح3141121521174049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية العراق للبنينادبيعلي كريم عبد الحسن حسون3142121521009079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الوفاق للبناتادبينسرين محمد صالح كاظم3143121522103046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية جرير للبناتادبيزهراء عالء ابراهيم خلف3144121522089029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الزهور للبناتادبيزمن نجم أحميد أسماعيل3145121522105056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيضحى احمد سلمان حسن3146121522101023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية التضحية للبناتادبيايه محمد رحيم ساجت3147121522091010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية السبطين للبنينادبيسلوان مقداد سلمان كريم3148121521025069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية السبطين للبنينادبيرسول عبد هللا جواد كاظم3149121521025056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية السبطين للبنينادبيحسين كاظم عبد حتروش3150121521025046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد هللا عبد الحسن مشجل ناصر3151121521034068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الشروق للبنينادبيصاحب قاسم صاحب رسول3152121521032057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيابراهيم ياسر علي محمد3153121521033001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الخورنق للبنينادبيمصطفى يعرب خضير جاسم3154121521028013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعمر احمد عالوي حسين3155121521017031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية العراق للبنينادبياحمد حسن عبد السادة عبد علي3156121521009003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيناديه كاظم محمد مصحب3157121522230026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي سعيد حميد دبيس3158121521018039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء محمد سالم مجيد3159121522127043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية التفوق للبناتادبيغفران حميد هاشم حسان3160121522113020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية النصر للبناتادبينريمان احمد حسن زعاله3161121522112123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الثائر للبنينادبياحمد ستار مناور جزاع3162121521011005
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد جبار كاظم جراد3163121521011056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الفاتح المختلطةادبياثير رياض خليل ابراهيم3164121521174001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436أعدادية الفاطميات للبناتادبيفرح احمد وادي فري3165121522102079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية السبطين للبنينادبيعبد هللا فارس عبد الرزاق عبد الوهاب3166121521025086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية التاجي للبنينادبيمحمد طه شهاب احمد3167121521010033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الشروق للبنينادبينشوان سعد خلف سعيد3168121521032128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد محيسن فرج كطين3169121521007015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االمام علي للبنينادبيامير صالح حميد شوك3170121521005007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الخطيب للبنينادبيمسلم عبد الرحمن لطيف سالم3171121521034129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية السبطين للبنينادبيعلي نصيف عباس نصيف3172121521025104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيحنين علي سعيد جواد3173121522231019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية النصر للبناتادبيزهراء محمد علي جثير3174121522112065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية التفوق للبناتادبيسجى رحيم مطشر مجذاب3175121522113015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الشعلة للبنينادبيسجاد خالد الزم كاظم3176121521007062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الكاظمية للبنينادبييوسف سعدي علوان حسين3177121521030086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيوالء احمد زامل كاظم3178121522100039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيوداد محمد داخل دحام3179121522092038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الشيماء للبناتادبينورة سالم خلف فرج3180121522098112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية التأميم للبنينادبيعلي كريم كاظم مناتي3181121521031054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيمحمد علي محسن سلمان3182121521033027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية التضحية للبناتادبيوئام حيدر حسين فرحان3183121522091064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايات محمود مهدي سلمان3184121522100006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الحضر للبنينادبياريج حازم موسى عبد3185121522035001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعبد هللا خالد حسن ابراهيم3186121521202144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434أعدادية الفاطميات للبناتادبيغفران جمعه علوان عنفوص3187121522102076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الكاظمية للبنينادبيرامي ممدوح السعيد صالح3188121521030032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الخلود للبناتادبيتقى عقيل مسلم صالح3189121522093010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشروق للبنينادبيزيد جليل هاشم شنشول3190121521032048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي عدنان خزعل علي3191121521034092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبياحمد حيدر محمود نجرس3192121521201002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية النصر للبناتادبيرسل علي عباس موسى3193121522112050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيبرزان خليل ابراهيم محمد3194121521017010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الزهور للبناتادبيايالف محمد رشك تعوبي3195121522105020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر محسن غيالن راضي3196121521009132

115 من 94صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االزدهار للبناتادبينور جواد كاظم علي3197121522090081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيباسم محمد جواد كاظم3198121521033009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الخطيب للبنينادبييوسف عبد االمير هليل عمران3199121521034139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الزهور للبناتادبيختام صبحي حسين علي3200121522105038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي خليل محمد علوان3201121521202163

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبياجوان ناصر هارف كاظم3202121522111001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الزهور للبناتادبيهبه عامر حسين عبد علي3203121522105167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية العراق للبنينادبيحسين جاسم محمد جاسم3204121521009027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية العراق للبنينادبيسجاد علي جلوب جاسم3205121521009046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيرعد جمعه حسن علي3206121521202106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيهمام طارق كاظم صبار3207121521203056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الثائر للبنينادبيفالح محمد علي جعفر3208121521011052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية بابل للبناتادبيمارية فخري صبري غايب3209121522095039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية التضحية للبناتادبيفادي عباس راضي محيبس3210121522091045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد ياسر صادق حسين3211121521032102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشيماء للبناتادبيهبه علي مهاوي حسن3212121522098115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية السبطين للبنينادبيعلي لطيف هاشم جاسم3213121521025100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيسراج حامد حسن علي3214121521200024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الخطيب للبنينادبيأحمد حسن حربي عوفي3215121521034004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الثائر للبنينادبياحمد فاضل ابراهيم حسين3216121521011007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الثائر للبنينادبيميثم لبيب عباس جعفر3217121521011070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفوز للبناتادبيدعاء باسم عبد كاظم3218121522094024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفوز للبناتادبيزينب حسين علي موسى3219121522094046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الشروق للبنينادبياحمد عدنان مطر شذر3220121521032008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي عبد النبي هاشم الزم3221121521007096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيسيف مكي حسين زويد3222121521201045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الشروق للبنينادبيعلي دريد حمود لفته3223121521032064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيازهر رحيم جواد كيطان3224121521201013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعلي محمد ابراهيم صالح3225121521171016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيموسى داود سالم عطية3226121521202287

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية العراق للبنينادبيعالء نصير عليوي جاسم3227121521009063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الزهور للبناتادبيسكينه جواد مهاوي جاسم3228121522105101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الثائر للبنينادبيسجاد مهدي جليحي عبد3229121521011028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الشروق للبنينادبيياسر مجبل حسين علي3230121521032133
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية النصر للبناتادبيمها تركي ناصر ذهب3231121522112117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد صالح مهدي صالح3232121521030071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء وليد حميد جاسم3233121522102051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الفوز للبناتادبيسانية رعد حسن علوان3234121522094060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشروق للبنينادبيمؤيد حيدر خلف هادي3235121521032084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشيماء للبناتادبيايمان رزاق جاسم محمد3236121522098015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيحسين ليث عبد الكريم حاتم3237121521033014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد عبيد رشيد مرعي3238121521017003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية التأميم للبنينادبيحسين هاشم نصيف جاسم3239121521031036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية طيبه للبناتادبيطيبه يعرب خضير جاسم3240121522082024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء فاضل عباس عبد3241121522127042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428أعدادية الفاطميات للبناتادبيرحمه قاسم فاضل سلمان3242121522102035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الخمائل للبناتادبيخديجه حيدر كريم حسن3243121522127021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشعلة للبنينادبيوليد حسن رحيم ناصر3244121521007158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية االنوار للبناتادبيورود صباح جاسم محمد3245121522104059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الكاظمية للبنينادبيابا صالح عبد الحسين صالح مهدي3246121521030001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الفاتح المختلطةادبيمصطفى محمد ابراهيم حمادي3247121521174034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية التأميم للبنينادبياحمد فليح حمزة مهدي3248121521031012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية العراق للبنينادبيجاسم عدنان جاسم فليحي3249121521009020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية هوازن المختلطةادبيمالك احمد حسين علي3250121521176024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي فوزي غازي سعيد3251121521200041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسين حيدر زهير بطي3252121521002020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم ناصر حسين جاسم3253121522100027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيباسم عباس خلف فجوري3254121521018007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الرباب للبناتادبيمها صالح عزيز كريم3255121522125027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية باب العلم للبناتادبيايه محمد زاير عباس3256121522123002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية النصر للبناتادبيمريم عباس محي الدين عطيه3257121522112114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيزبيده ياسر صالح احمد3258121522096031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الكرامة للبنينادبييوسف احمد خالد عدنان3259121521019047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية العراق للبنينادبياحمد مؤيد خنفوس ابو خشة3260121521009009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية العراق للبنينادبيعلي ستار جبار شرقي3261121521009075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الخمائل للبناتادبينور رزاق ياسين حيدر3262121522127088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الزهور للبناتادبيمريم ابراهيم عارف مجيد3263121522105127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء داود سلمان علي3264121522125005
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الزهور للبناتادبيسجى احمد غانم عبد النبي3265121522105090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد لبيب عباس غانم3266121521206050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم محمد منعم رؤوف3267121522102098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية السبطين للبنينادبيسجاد فؤاد غازي عباس3268121521025067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية هوازن المختلطةادبيكاظم كريم كاظم كريم3269121521176022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبييوسف عامر رزاق خطار3270121521171029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية التأميم للبنينادبيعلي ابراهيم جابر ابراهيم3271121521031048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبيصادق كاظم سعدون غضب3272121521170015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين راضي شاوي عبد3273121521007037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية جرير للبناتادبيسوالف سمير هاني طالب3274121522089049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الخورنق للبنينادبيمصطفى علي محمد نجم3275121521028012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الفوز للبناتادبينور فليح حسن دهيرب3276121522094116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيكرار حسين عطيه عبد هللا3277121521033024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الخطيب للبنينادبيرامي أحمد حسين سمير3278121521034045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الفاتح المختلطةادبيعبد الرزاق محمد عبد حمود3279121521174012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية العزة للبناتادبياسراء سمير عبد اللطيف جعفر3280121522118003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيزهراء حاتم عبيد عبد الرضا3281121522101019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية البخاري للبناتادبيانوار خالد حكمت عبد3282121522108006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشروق للبنينادبيحسين عبد هللا هاشم جعيبل3283121521032038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية نور االيمان للبناتادبيدعاء عبد هللا صاحب جيثوم3284121522085013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الخلود للبناتادبينور عالء وحيد نعمه3285121522093052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية جرير للبناتادبينور قيس صبار جابر3286121522089076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الثائر للبنينادبياحمد رحيم صوين محمد3287121521011003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشروق للبنينادبيحسين علي كامل عبد3288121521032040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي احمد عباس عبد3289121521007082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الكاظمية للبنينادبياحمد حيدر عبد االمير محمد3290121521030004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الزهور للبناتادبينور عالء محسن خلف3291121522105153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الفوز للبناتادبيزهراء عالء حسين سكر3292121522094040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد عامر حسن جديوي3293121521007127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية البخاري للبناتادبيهبه فالح منصور نجم3294121522108068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الوفاق للبناتادبيطيبة جاسم محمد عبيس3295121522103033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الثائر للبنينادبيباسم علي سعد مشاري3296121521011014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء احمد نصيف جاسم3297121522090043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االزدهار للبناتادبيأية علي عبد الحسين فليح3298121522090007
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الفوز للبناتادبيعال حسين علي صبر3299121522094087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيحسين علي شمال خلف3300121521033013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء عبد سلمان ابراهيم3301121522098058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الخطيب للبنينادبيجاسم فرج مطشر ثجيل3302121521034023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبان كريم محمد ضايع3303121522092008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيميثم محمد زابط مطشر3304121521033033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الخطيب للبنينادبيحيدر محمد عبد الرضا طرنان3305121521034040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيليث سعدي عبد الرضا مجيد3306121521206041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية العراق للبنينادبيحسن علي عيسى حسن3307121521009025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية العراق للبنينادبيليث ابراهيم جليل ابراهيم3308121521009096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية االمام علي للبنينادبيحيدر حسين سلمان ابو علي3309121521005018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية االمام علي للبنينادبيرسول محمد قاسم جبر3310121521005020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422أعدادية الفاطميات للبناتادبيحنين باسم جاسم محمد جواد3311121522102024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الصديق للبنينادبيمهند منصور ناجي حميد3312121521023048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس فاضل سالم غياض3313121521202139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية هوازن المختلطةادبيحمزة جليل محمد ضاحي3314121521176009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422أعدادية الفاطميات للبناتادبينبأ رعد صباح غازي3315121522102107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الكرامة للبنينادبيعلي عادل عكار عبود3316121521019035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية التضحية للبناتادبيصفا علي ابراهيم احمد3317121522091042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الفوز للبناتادبيسماح عباس حاتم فرحان3318121522094068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء كريم علوان سلمان3319121522092012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االمام علي للبنينادبيزيد عماد يامر موجد3320121521005021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبياحمد جاسم محمد عبد3321121521171001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية جرير للبناتادبيضحى غانم خلف فلحي3322121522089053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب يعقوب شهد جبر3323121522098075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد مهدي كريم حسين3324121521034121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد يحيى عباس عبد هللا3325121521034124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد مناضل جاسم محمد3326121521025129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى محمد ياسين هاني3327121521025133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية السبطين للبنينادبيعباس علي رسم سوادي3328121521025081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي اياد عبد طارش3329121521200037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الزهور للبناتادبيغفران حسن مرتضى حسين3330121522105120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفوز للبناتادبيزهراء فالح ناصر حسين3331121522094042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم مؤيد باقر حمزة3332121522127081
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمصطفى نجم عبد هللا حسن3333121521171026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية التأميم للبنينادبيمصطفى عالء احمد قاسم3334121521031080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية االنوار للبناتادبيصابرين علي عزيز مشكور3335121522104028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفوز للبناتادبيمها جاسم منخي هديب3336121522094110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الثائر للبنينادبيعمر عدنان مطلك طلب3337121521011049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه علي اموري عفين3338121522089063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية التأميم للبنينادبيمحمد حسين علي زيدان حسون3339121521031065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرغد عبد االمير كوكز والي3340121522087020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين علي راضي مزبان3341121521034033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العراق للبنينادبياسعد حميد كحيط وكاد3342121521009014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى باسم فلس راضي3343121521009125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االخيضر للبناتادبيرقية حسن علي خلف3344121522116018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الزهور للبناتادبيرؤى غازي حسن حمد3345121522105045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين مهدي جواد كاظم3346121521003010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية البخاري للبناتادبيرانيه رائد محسن علوان3347121522108026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء خضير عباس جعفر3348121522105058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الثائر للبنينادبياحمد ماهر باسل ابراهيم3349121521011009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشروق للبنينادبيمصطفى احمد محمد احمد3350121521032112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمنى فخرى حميد صالح3351121522096053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية العراق للبنينادبيوليد عباس عبد عباس3352121521009141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمد عداي حسين محمد3353121521176027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب عبد محمد راضي3354121522111004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية النصر للبناتادبيايات محمود شاكر محمد3355121522112022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الوفاق للبناتادبيدعاء طالب افرح خليفة3356121522103014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية النصر للبناتادبيجنان كريم مطشر عبود3357121522112034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشعلة للبنينادبيحيدر علي شاتي حسن3358121521007056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشعلة للبنينادبيالحسين حازم جاسم كاطع3359121521007019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االزدهار للبناتادبينوره عبد الحسين جبر مؤمن3360121522090085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الريف للبنينادبيسرمد علي حمد عبد3361121521029015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيامير حسن عطيه مريخي3362121521033008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى محمد احمد شنان3363121522098105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الخطيب للبنينادبييحيى جبار صدام سلمان3364121521034138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السبطين للبنينادبييوسف جعفر صالح مهدي3365121521025152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيامير ضياء عمران موسى3366121521018006
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الكاظمية للبنينادبيجعفر ابراهيم محمد علي ابراهيم3367121521030013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحسين علي عزيز سلطان3368121521204023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االزدهار للبناتادبيآيات فارس حسام كاظم3369121522090004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية االخالص للبناتادبيزينب عباس مجيد محمود3370121522099031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشعلة للبنينادبيحيدر ابراهيم عبد السادة عبيد3371121521007054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية التأميم للبنينادبيمصطفى صالح مهدي هادي3372121521031078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الخمائل للبناتادبيايه فالح غركان حسين3373121522127009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب قاسم عبد الرسول عبد الوهاب3374121522127050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السبطين للبنينادبيحسين عباس جبار لعيبي3375121521025039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشعلة للبنينادبيمصطفى ثائر جراح صكر3376121521007134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السبطين للبنينادبيعبد هللا رعد جواد كاظم3377121521025085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الفاتح المختلطةادبيرعد عبد الحميد محمد صالح3378121521174010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الصديق للبنينادبيشيبان فؤاد ابراهيم سلمان3379121521023013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية االنوار للبناتادبيوفاء حميد مجيد محمد3380121522104060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416الخارجيونادبينوري خالد احمد عبد هللا3381121521400024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية العراق للبنينادبيغزوان كريم حسن جنانه3382121521009083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية البراق المختلطةادبيمصطفى عبد اللطيف محمد حبيب3383121521177025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد صالح جواد حسين3384121521005040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحيدر شاكر محمد صالح هادي3385121521002024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء عاشور ضيغم سلمان3386121522105062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية هوازن المختلطةادبيمحمد سالم فزع جاسم3387121521176026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الكاظمية للبناتادبيفاطمة علي حاتم جبر3388121522110029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية ام عمارة للبناتادبينبأ عبد هللا محسن عبد3389121522117038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية التأميم للبنينادبيحسين غياث الدين حسين المحمد3390121521031033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد عامر عبد الواحد عايز3391121521007128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الشروق للبنينادبيعلي هادي زيدان مهدي3392121521032072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية نور االيمان للبناتادبيمي طارق عبد الحسين محمد3393121522085043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية جرير للبناتادبيريام مؤيد نصر عبيد3394121522089023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمقداد فالح حسن بشيت3395121521202279

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الكاظمية للبناتادبياصيل فخري محسن مهدي3396121522110003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415أعدادية الفاطميات للبناتادبيرغد علي حسين خليفه3397121522102038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء جبار خليل فدعوس3398121522102028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيفالح عباس داود جواد3399121521171018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد مطر سلمان شهيب3400121521007130
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية السبطين للبنينادبيحسن فالح حسن عبدهللا3401121521025029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية هوازن المختلطةادبيمصطفى جواد كاظم شيحان3402121521176034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية البراق المختلطةادبيمحمد حميد عايد صغير3403121521177018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبيمنتظر حيدر كطان معلعل3404121521170033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبياية باقر يحيى فاضل3405121522087008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الخطيب للبنينادبيأحمد فضل محمد حسون3406121521034010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية طيبه للبناتادبيجنات مالك كاظم صالح3407121522082007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية سيف الدولة للبنينادبيامير ضياء نصيف جاسم3408121521002008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية العراق للبنينادبيكرار فلح هاشم محمد3409121521009092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبياحمد هاني فخري الدين رفعت3410121521201012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية النصر للبناتادبيشيرين ستار جبري عنيد3411121522112091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413أعدادية الفاطميات للبناتادبيمروه محمود داود سلمان3412121522102090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الكاظمية للبناتادبيجوهرة بشير حسن جليل3413121522110010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الفوز للبناتادبيسهاد حسن جبار سعدون3414121522094070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبياميمة ماهر جبار جاسم3415121522096004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية البالد للبنينادبيابراهيم رحيم محمد عطية3416121521008002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية البخاري للبناتادبيايه عامر سليم محمد3417121522108012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية التاجي للبنينادبيوليد خالد صالح علي3418121521010046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الفوز للبناتادبينور داود سلمان جرمط3419121522094115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الكاظمية للبنينادبيبدر فائق قاسم محمد3420121521030012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيذو الفقار علي مجيد كاظم3421121521202102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الزهور للبناتادبيسجى عباس قاسم نصيف3422121522105096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمصطفى رعد سوادي عالوي3423121521018052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الجاحظ للبنينادبياحمد عبد الستار حسن محمود3424121521016003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمهند كامل عواد جاسم3425121521209054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية البخاري للبناتادبيشيماء جمال موحان حسن3426121522108044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية االخيضر للبناتادبيشهد عبد الكريم مطشر كاظم3427121522116027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشيماء للبناتادبياسراء كامل عبد الحسين عبيس3428121522098006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الكرامة للبنينادبيمصعب عبد الجبار شكر محمود3429121521019043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك عامر ياسر فليح3430121522105030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيدعاء هاشم درب جرو3431121522173004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعمر حرج محمود علوان3432121521017033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية العراق للبنينادبيعباس هالل حسن ثكب3433121521009058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيصادق جواد كاظم حسن3434121521018025
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية النصر للبناتادبيغيداء جابر عبد هللا خصباك3435121522112098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية النصر للبناتادبيزهراء عباس جهيد كاظم3436121522112059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية النصر للبناتادبيهديل عمار مصطفى جبر3437121522112135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الضحى للبناتادبيشهد محمد جواد عبود3438121522121014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيكاظم محمد عباس حسين3439121521171019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الفوز للبناتادبيهند ناصر سالم فليح3440121522094128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية العقيدة للبناتادبيهديل فاضل علي عبد الدايم3441121522083019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الشروق للبنينادبيالمنتظر محمد علي كاظم محسن3442121521032018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الشروق للبنينادبيامير احمد عبد االمير جبار3443121521032019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد طه ابراهيم عواد3444121521003037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية التأميم للبنينادبياحمد ستار علوان عطيه3445121521031006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الزهور للبناتادبينورا خالد حامد كريم3446121522105162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الزهور للبناتادبينور ناجح مجيد عبود3447121522105161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب علي حسان سعد3448121522102055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الحسن البصري للبنينادبياحمد ماجد حميد رشيد3449121521027010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الحسن البصري للبنينادبيايوب مثنى ماجد محسن3450121521027013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيسيف زياد سعيد احمد3451121521017021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الثائر للبنينادبيمحمود جميل دنبوس عليج3452121521011061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد عمار عبد االمير سلمان3453121521025123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الثائر للبنينادبياحمد رياض محمد طربال3454121521011004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم عبد المهدي صاحب جواد3455121522090078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسين مهدي باقر خضر3456121521030028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيرضا فرحان رضا علي3457121521204031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية التاجي للبنينادبيياسر طه حسين علوان3458121521010048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيجمعه مخلف محمد عبد3459121521171006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمود سهام يوسف محمود3460121521017045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الصديق للبنينادبيانس طالب علي محمد3461121521023003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيسارة هاتف محمد كاظم3462121522231033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية هوازن المختلطةادبيهيثم فالح محمد ظاهر3463121521176038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية التأميم للبنينادبيحسين فايز عبد الحسين ناضج3464121521031035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية نور االيمان للبناتادبيمروة عبد الرزاق علوان نشمي3465121522085038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الحضر للبنينادبيعامر فاضل اسماعيل عنزي3466121521035005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى570اعدادية الفوز للبناتعلميزهراء محسن صابط جبر3467121512094059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى515ثانوية الخلود للبناتعلميسرى صالح حسن سلمان3468121512093041
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية االمام علي للبنينعلميمرتضى احمد مزهر منشد3469121511005090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى500أعدادية الفاطميات للبناتعلميديانا حميد خميس محمد3470121512102028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية السبطين للبنينعلميعلي حسين مهدي حمادي3471121511025095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية بابل للبناتعلميزينب علي نجم عبد3472121512095032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية سيف الدولة للبنينعلميمصطفى سمير مجيد كاظم3473121511002109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية العزة للبناتعلميعال حسين فاضل عبد علي3474121512118095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي حسين خلف كشي3475121511007069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميبتول رائد هادي كاظم3476121512092009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478أعدادية الفاطميات للبناتعلمينور يعرب عبود فرج3477121512102098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الكاظمية للبناتعلميايه طالل عبد االمير ماجد3478121512110013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية االنوار للبناتعلميرغد نزهان جاسم محمد3479121512104011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية السبطين للبنينعلميهشام بشير عباس ابراهيم3480121511025181

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية البسمة االهلية للبنينعلميطارق زيد طارق طه3481121511037004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الزهور للبناتعلمينيران محمد مهدي عباس3482121512105242

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الشيماء للبناتعلميزهراء علي احمد مصطفى3483121512098063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الكاظمية للبنينعلميمحمد شاكر محمود نصر هللا3484121511030211

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية ام عمارة للبناتعلميدانية حيدر ضاري جواد3485121512117019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية االخالص للبناتادبيايه عبد الساده كاظم عليوي3486121522099006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية بابل للبناتادبيهاجر محمد حطاب مشتت3487121522095044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء نزار موسى محمد حسن3488121522102050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد حسن عليوي فرحان3489121521034113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الشعلة للبنينادبيباقر عبد السالم حويس عبد هللا3490121521007026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية جرير للبناتادبيحوراء ضاري عبد الحسين مهدي3491121522089015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438أعدادية الفاطميات للبناتادبياية كريم ابراهيم عيسى3492121522102010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية النصر للبناتادبيمآب جبار اغميس احمد3493121522112109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية االنوار للبناتادبيعذراء قابيل فاضل عباس3494121522104033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل هادي صالح مهدي3495121522102040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء حسين جابر عبد حسين3496121522091027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهدى علي كاظم نجم3497121522092037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االزدهار للبناتادبيأمنه علي حسن علي3498121522090003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الزهور للبناتادبينادين علي عبد الرسول محمد صالح3499121522105137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الوفاق للبناتادبيتقوى ياسر خضير زيدان3500121522103009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي عبد الرسول محيبس بنيان3501121521007095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد حمدي عباس لطيف3502121521202241
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيريهام سليم ابراهيم حمادي3503121522173008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء نجاح عبد االمير جواد3504121522127045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الصديق للبنينادبيعمر جهاد عبيد زبار3505121521023023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية السبطين للبنينادبيياسر ماجد كاظم خضير3506121521025151

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الضحى للبناتادبيبنين انور كريم عبد الرسول3507121522121003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الزهور للبناتادبيضحى فايز كاظم هادي3508121522105113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الشروق للبنينادبياحمد ماجد جاسم موسى3509121521032012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الشعلة للبنينادبيمصطفى محمد لفته خزعل3510121521007145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الفوز للبناتادبيسنا رشيد قاسم شلش3511121522094069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية السبطين للبنينادبيصالح مهدي صالح مهدي3512121521025077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية بابل للبناتادبيزهراء جاسم خزعل كاطع3513121522095026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الجاحظ للبنينادبييوسف خلف محمد عمير3514121521016052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الخلود للبناتادبيزينب سعد محمد عبد الكريم3515121522093024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم رعد جاسم زنيد3516121522102092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عباس مسلم عبد3517121522106030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الكاظمية للبنينادبيعبد المطلب مظفر عبد المطلب موسى3518121521030048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422أعدادية الفاطميات للبناتادبيآيه وليد جبير مشعان3519121522102018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد حسين جبر حسين3520121521007121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية العزة للبناتادبينور عمار عبد االمير رشيد3521121522118057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفوز للبناتادبينورا حسين علوان هليب3522121522094118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الثائر للبنينادبيايمن رسول سلطان عينون3523121521011013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السبطين للبنينادبييوسف رضا باقر احمد3524121521025154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الثائر للبنينادبيخالد خليل ابراهيم ناصر3525121521011027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الريف للبنينادبيعمر عبدالعزيز نايف محمود3526121521029029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية التأميم للبنينادبيحيدر ابراهيم كامل خضير3527121521031039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السبطين للبنينادبيسيف عدنان حميد رشيد3528121521025073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الزهور للبناتادبينور عبد االمير اسماعيل عبد3529121522105151

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيمرتضى طعمه جاسم عبد الساده3530121521033029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء سعيد مجيد فياض3531121522105060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرجاء صفاء حسين موسى3532121522101015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية السبطين للبنينادبيسيف علي ناصر عويد3533121521025074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية المشاهده للبناتادبيرحاب منير عارف متعب3534121522080006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الثائر للبنينادبيوليد خالد محمد عبد3535121521011076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية التضحية للبناتادبيتبارك عباس ناصر سلمان3536121522091016
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413أعدادية الفاطميات للبناتادبيرنده قاسم علي حيدر3537121522102043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشروق للبنينادبيمحمد فايز كاظم هادي3538121521032096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية التفوق للبناتادبيكوثر عبد المهدي قاسم سلمان3539121522113023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية التأميم للبنينادبيعلي احمد جواد خميس3540121521031049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الثائر للبنينادبيعمر حسين خلف عباس3541121521011047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الثائر للبنينادبيعلي حسين خلف عباس3542121521011040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد مهدي كاظم حسين3543121521002065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الوفاق للبناتادبيسمية خالد ابراهيم صكر3544121522103026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعبد المنعم حسن صبار شهاب3545121521171009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد هللا علي ماهود عطية3546121521034069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد وليد محمد عبدهللا3547121521023038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية السبطين للبنينادبيعلي جاسم عبد الرسول محمد صالح3548121521025092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الخلود للبناتادبيزينب فيصل عبيد صالح3549121522093027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الخلود للبناتادبيساره كاظم علوان سجان3550121522093031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمريم وائل كمال منير3551121522096052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408الخارجيونادبيعلي صالح فاضل عباس3552121521400015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية البخاري للبناتادبيمهى فيصل عبود عباس3553121522108056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االمام علي للبنينادبيحسن نبيل عبد الرسول احمد3554121521005012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية البالد للبنينادبيهادي حسن هادي عباس3555121521008041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية جرير للبناتادبيعذراء مهدي عراك سرهيد3556121522089056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيآيه عباس ضيف علوان3557121522092003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيسعاد مازن خضير عباس3558121522087031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية االخالص للبناتادبيبراء فالح عبد الحسن عيه3559121522099007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الوفاق للبناتادبينبأ رياض محمد رضا محسن3560121522103044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الكرامة للبنينادبيشاهين يحيى ابراهيم محمد3561121521019024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الجاحظ للبنينادبيصالح عبد هللا حسين عذاب3562121521016015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد احمد محمد ابراهيم3563121521030065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية البالد للبنينادبيامير ثائر حسين عباس3564121521008007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية العراق للبنينادبيحيدر محمد سبع خميس3565121521009039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية البخاري للبناتادبيايات عبد الجبار اسماعيل جاسم3566121522108008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الزهور للبناتادبيمروه سعيد خضير جوده3567121522105125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الفاتح المختلطةادبيجمال عذاب هداب سلطان3568121521174006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيأيهاب عبد الوهاب جهاد عبد هللا3569121521205008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية التفوق للبناتادبيمنتهى حمد ابراهيم شبوط3570121522113025
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الوفاق للبناتادبيبراء خالد حسن مصلح3571121522103006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية البراق المختلطةادبيصهيب غالب عباس محل3572121521177009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية البخاري للبناتادبيزينب غازي شهاب احمد3573121522108036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الزهور للبناتادبينبأ هيثم مانع طعمه3574121522105141

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الزهور للبناتادبيبشرى اياد سعيد مخلف3575121522105027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الكاظمية للبنينادبيحسين سمير عبد االمير زيدان3576121521030024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية االنوار للبناتادبينور مزهر ابراهيم ناصر3577121522104050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حسين فاضل عباس3578121521009105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفوز للبناتادبيزينب فاضل سوادي محمد3579121522094050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية النصر للبناتادبيحوراء كريم هليل شمخي3580121522112044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الخمائل للبناتادبيصوفيا نصير شعبان محمد علي3581121522127060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم سعد حميد محمود3582121522127077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية السبطين للبنينادبيسجاد عبد الروؤف رزاق كريم3583121521025064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية جرير للبناتادبيطيبه حيدر علوان كاظم3584121522089054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الثائر للبنينادبيعلي احمد خزعل احمد3585121521011039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفوز للبناتادبيمروة خليل حسن رهك3586121522094101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية التأميم للبنينادبيحسين فؤاد حسين علي3587121521031034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء نشأت سوادي حسن3588121522090050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية سيف الدولة للبنينادبيارشد هادي عبيد عيال3589121521002005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسنين عبدالخالق فاضل عباس3590121521002018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الشعلة للبنينادبيحسن فريق كامل ناجي3591121521007035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الوفاق للبناتادبيشذى جاسم رشيد طه3592121522103027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد حسن علي عطية3593121521025114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية النصر للبناتادبيغفران رعد خضير عباس3594121522112096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى ابراهيم حسين منير3595121521010037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية نور االيمان للبناتادبينور عبد الحسين جابر عطشان3596121522085047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمحمد صباح نوري جاسم3597121521027033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الرواد للبنينادبيمحمد ضياء حسين مصلح3598121521024014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمنتظر رحيم عطيه مري3599121521018055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية العراق للبنينادبيمحمد ماضي دايش يوسف3600121521009117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية االنوار للبناتادبياسراء قحطان عدنان حسن3601121522104002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية العراق للبنينادبيحيدر محمد بجاي لفتة3602121521009037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمصطفى فاروق عباس علي3603121521209051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية البخاري للبناتادبياسراء منعم محمد شرقي3604121522108001
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الشعلة للبنينادبيسرهيد حميد غالي عليوي3605121521007068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية البالد للبنينادبيمرتضى احمد محمد احمد3606121521008035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الحرمين للبنينادبيمروان سعيد الزم حسن3607121521004019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية االخيضر للبناتادبيهبه كامل سلطان حاجم3608121522116037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية السبطين للبنينادبيحيدر سعدي علي عباس3609121521025052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الريف للبنينادبياحمد محمد ياسين طه3610121521029006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الكاظمية للبنينادبيمحمد جمال صدام مشتت3611121521030068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبياالء صبار رزيج بداع3612121522101004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى طارق عبد الجبار حسين3613121521010039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية هوازن المختلطةادبيحسن باسم حمزة شنيت3614121521176006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي اركان جلوب حسن3615121521005027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشروق للبنينادبيعلي خليل عبد عابر سلمان3616121521032063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي سهيل خزعل سهيل3617121521002043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية التأميم للبنينادبيامير منذر سلمان نعمه3618121521031017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشعلة للبنينادبيجعفر علي ابو جري نعمه3619121521007030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الزهور للبناتادبيهاله قاسم جواد كاظم3620121522105165

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيحسين سلمان عبد السادة أنعيس3621121521206013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الحسن البصري للبنينادبيماجد باسم احمد علوان3622121521027030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم سليم جليل سلمان3623121522127079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيهبه حيدر عبد االله محسن3624121522087053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية طيبه للبناتادبينور محمد حسين علي3625121522082029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء نعمه رمضان كاظم3626121522098062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية التأميم للبنينادبيعلي عبد الجبار صاحب عيال3627121521031051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الفوز للبناتادبيصفا كامل حميد فليح3628121522094081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيسجاد مؤيد مجيد هاشم3629121521018024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى عبدالرحمن ابراهيم حمد3630121521010040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية التضحية للبناتادبيزينب احمد عيسى كاظم3631121522091030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية التأميم للبنينادبيهشام حافظ احمد شاكر3632121521031088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيمصطفى فاضل حمزه علوان3633121521033031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي نجاح غضبان بشيت3634121521007105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الفوز للبناتادبيسجى احمد شويرد عليوي3635121522094063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية السبطين للبنينادبيصادق مثنى هاشم احمد3636121521025076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية العزة للبناتادبيزينب غالب عبد الكريم عبد االمير3637121522118028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية جرير للبناتادبيزينب سهير حسن حسين3638121522089036
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية السبطين للبنينادبيزيد عبد االمير خزعل ابراهيم3639121521025060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية االخالص للبناتادبيهبة عدي عزيز عواد3640121522099057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى عامر عباس كاظم3641121521025138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية طيبه للبناتادبيساره احمد محمد سلمان3642121522082013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الصديق للبنينادبيبشير ناجي عبود عطا هللا3643121521023005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية بابل للبناتادبيرواء رائد كاظم محمد3644121522095022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية المفاخر المختلطةادبيسيف سعد كركان صكب3645121521175010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العزة للبناتادبيرسل محمد جواد فاضل علي3646121522118019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العزة للبناتادبيرقيه مؤيد خضر عباس3647121522118022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الزهور للبناتادبيضحى مهدي شرشاب ذياب3648121522105114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الوفاق للبناتادبيغدير عادل سرحان ذعار3649121522103037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية النصر للبناتادبيرغده كاطع عوده سلطان3650121522112053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية العراق للبنينادبيعلي رحيم جبار موسى3651121521009073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي كاظم سلمان كاظم3652121521018040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الجاحظ للبنينادبيلؤي عباس حمد عمير3653121521016035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيصفاء فارس جمال رؤوف3654121521018028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الياسمين المختلطةادبييوسف محمد سلمان سهيل3655121521172010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد كاطع ثجيل سعيد3656121521034052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمة محمد عبد هللا حسين3657121522099048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية اكد للبنينادبيمصطفى وليد عبيد ياسين3658121521021011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية طيبه للبناتادبيرغد غازي شهاب احمد3659121522082010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبيسيف طالب حسين جاسم3660121521170014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الفوز للبناتادبيزهراء ناظم كريم شبيب3661121522094044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية التاجي للبنينادبيعباس محمد عبد عطية3662121521010018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد جبر سيد3663121521009081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الياسمين المختلطةادبيكرار شاكر الزم جبار3664121521172005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398أعدادية الفاطميات للبناتادبيحنين لفتان سويد رزك3665121522102027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد محمد راضي مزبان3666121521034055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية جرير للبناتادبيغفران خيري هاشم محمد3667121522089059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية االنوار للبناتادبياوراس حمدي شناوة جويد3668121522104003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الخمائل للبناتادبيهاله لؤي كامل جواد3669121522127091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي رعد عبد االمير طاهر3670121521200038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء ليث عساف عبد هللا3671121522106029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية النصر للبناتادبينور محمد جواد اسماعيل3672121522112130
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيمصطفى طارق عزيز لطيف3673121521201091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية العراق للبنينادبيسيف احمد نعمة خلف3674121521009049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الزهور للبناتادبياسالم حيدر سعدي يونس3675121522105009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية السبطين للبنينادبيحسين رعد جواد هادي3676121521025037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى جبار محسن عليوي3677121521011065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الشروق للبنينادبيسجاد حيدر حديد خلف3678121521032053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الشعلة للبنينادبيميثم نجم عبد محيميد3679121521007153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الفوز للبناتادبيعال عادل هيال رسن3680121522094088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبياكرم رحمن مطلك كاظم3681121521206006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الخمائل للبناتادبيتبارك ليث جبار شفيق3682121522127017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية البخاري للبناتادبيرقيه هاشم فيصل احمد3683121522108032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396أعدادية الفاطميات للبناتادبيالق عدنان محمد جاسم3684121522102007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيضرغام يوسف اسفيح اسحاق3685121521204038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الزهور للبناتادبيبيداء عبد الرحمن عبد األمير عبد الخالق3686121522105029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيايات صادق عايد علي3687121522087005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى سعيد عبد اللطيف هادي3688121521025136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية االزدهار للبناتادبياسراء عالء اسماعيل ابراهيم3689121522090012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية هوازن المختلطةادبيثامر اياد خضير حمزة3690121521176005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الكرامة للبنينادبياحمد كريم صوب هللا محمد3691121521019004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيليث حسين علي محمد3692121521202223

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الصديق للبنينادبيحيدر فارس محمد جميل3693121521023010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الشعلة للبنينادبيمصطفى صابر نافل كماش3694121521007138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الخلود للبناتادبيايناس فارس شريف محمد3695121522093006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الخمائل للبناتادبيسرور لؤي صالح سلمان3696121522127052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية السبطين للبنينادبيمهدي حاذق عبد الحسين سيد وادي3697121521025145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية النصر للبناتادبيسجى صالح علي ابراهيم3698121522112083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الخمائل للبناتادبياصيل زهير عبادي شالكه3699121522127003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبيجعفر هادي رحيمة جبر3700121521170008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء خالد جبر خلف3701121522105057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الكاظمية للبنينادبيعبد المجيد جاسم حسين توفيق3702121521030047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الجاحظ للبنينادبيوسام عكاب خليل ابراهيم3703121521016048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية االنوار للبناتادبينازك محمود محمد عبد الشاكر3704121522104046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الفوز للبناتادبيصبا حسن صادق معارج3705121522094079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية سيف الدولة للبنينادبياحمد مصطفى عبد الزهرة فنجان3706121521002004
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشروق للبنينادبياحمد تحسين محسن جبار3707121521032003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الكاظمية للبنينادبيعلي قيس غفوري جليل3708121521030056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الرباب للبناتادبيدنيا مالك خضير مهذول3709121522125008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الجاحظ للبنينادبيرقيه خالد سامي حسن3710121522016008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الرواد للبنينادبيمصطفى جاسم حسين احمد3711121521024017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية االزدهار للبناتادبييسرى صفاء حسن مهدي3712121522090090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية التأميم للبنينادبيسيف الدين عبد الرحيم جبار خلف3713121521031044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الصديق للبنينادبيمجاهد احمد عناد احمد3714121521023030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية السبطين للبنينادبيعلي اياد محمد وني3715121521025090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية البخاري للبناتادبيرانيه كريم عواد خليفه3716121522108027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الزهور للبناتادبيسرى علي جابر هاشم3717121522105099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم عبد الستار عدنان عبد الستار3718121522102096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيسيف صادق عبد االمير عباس3719121521200026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الكاظمية للبنينادبيخضر محمد علي نجم3720121521030031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد داود سلمان حسن3721121521034051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية النصر للبناتادبيازهار ماجد حسن فندى3722121522112009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى كريم محمود حمادي3723121522083010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عادل رحيم راضي3724121521002045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياية مشتاق طالب حميد3725121522092005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الحسن البصري للبنينادبيبارق ماجد محمد فياض3726121521027014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية العراق للبنينادبيمحمد جراد عوجة مسلم3727121521009104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية العراق للبنينادبيمروان محمد علي زغير3728121521009123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيتحسين علي عباس محمد3729121521202049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيياسر عناد خلف ضاحي3730121521171028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبياحمد خضير عباس جاسم3731121521204002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الشيماء للبناتادبينور يحيى هلول حسين3732121522098111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية االزدهار للبناتادبيضي زياد فضيل فهد3733121522090063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد طه جبر جودة3734121521007006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية طيبه للبناتادبيساره صباح مشعان فرحان3735121522082015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد حسين ستار حسين3736121521002058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبينبأ نائل كمال منير3737121522096057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الزهور للبناتادبياية علي حرب بهار3738121522105017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية العراق للبنينادبياحمد عبد الحسين محمد حسن3739121521009006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية التاجي للبنينادبيياسر جاسم سليم حرجان3740121521010047
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية الخلود للبناتعلميسرى حقي سامي صالح3741121512093040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427أعدادية الطارمية للبنينعلميمصطفى علي هادي صالح3742121511022212

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوبة ذو النورين للبنينعلميمحمد حسين عودة سند3743121511020059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الوفاق للبناتادبيرفل احمد حسين علوان3744121522103017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيتبارك سعد مكي على3745121522096015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الكاظمية للبنينادبيعلي حسين شوقي حسين3746121521030051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيماهر سعد محمد فيصل3747121521017036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي صالح عوفي مزعل3748121521005032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية السبطين للبنينادبيطاهر محمد حسن حميد حسن3749121521025080

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيشهد حسين جاسم محمد3750121522173011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية النصر للبناتادبيلوبانه محمد جاسم جمعه3751121522112107

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الوفاق للبناتادبيتبارك محمود عبد هللا حسن3752121522103008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378ثانوية سيف الدولة للبنينادبيذوالنورين فوزي حميد جودي3753121521002027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد جبير حمادي3754121521208046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيصهيب عبد الخالق حمد جميل3755121521205023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367ثانوية الوفاق للبناتادبيضحى حمزة عبد هللا محسن3756121522103032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الهدى للبناتعلمينور رحمان عليوي عبد النبي3757121512106085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية النور للبنينعلميكرار نعيم عبد نعمه3758121511026114

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االزدهار للبناتعلمينور مجيد عبد النبي حسن3759121512090051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية التضحية للبناتعلميمريم حازم هاشم عبد االمير3760121512091049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425أعدادية الطارمية للبنينعلميمحمد عثمان جميل محمود3761121511022185

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ابن عقيل للبنينعلميابراهيم عامر ابراهيم علي3762121511014002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الكاظمية للبنينعلمياحمد زاير سيد فليح3763121511030012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الزهور للبناتعلميرواء علوان حسين عذافه3764121512105091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الزهور للبناتعلميرسل محمد علي جاسم3765121512105079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية التضحية للبناتعلميرقيه رياض عون علي3766121512091019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الزهور للبناتعلميشهد جبار رحمه حاتم3767121512105154

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الزوراء للبنينعلميمهيمن طه ياسين خلف3768121511006069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الريف للبنينادبيمصطفى علي خليفة محمود3769121521029045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الهدى للبناتادبيشهد دايح ضاحي ذياب3770121522106038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية التأميم للبنينادبيحيدر كمال عبد هللا سليمان3771121521031041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد كريم محمد حسن3772121521017042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد جاسم رشك حافظ3773121521034111

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية المشاهده للبناتادبيدعاء عبد اللطيف فاضل جميل3774121522080004
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد ماجد ياسر كمكم3775121521007012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية اكد للبنينادبييوسف منعم جاسم حمندي3776121521021012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيبراق ستار جابر عودة3777121521033011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية سيف الدولة للبنينادبيوليد عبد المجيد عباس سالم3778121521002080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الصديق للبنينادبيحارث مهدي صالح طه3779121521023008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي حسين علي ديوان3780121521005028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية جرير للبناتادبيايالف ناهض لطيف عباس3781121522089007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية االبداع المسائية للبنينادبييوسف عباس صاحب حسين3782121521202303

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية الجاحظ للبنينادبيهاجر خليل ابراهيم خضير3783121522016015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية االزدهار للبناتادبياسيا عباس كاظم جاسم3784121522090013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية الفوز للبناتادبيسارة عبد الكريم كاظم حسن3785121522094056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية النصر للبناتادبينادين زامل عوده لفته3786121522112119

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371ثانوية الحسن البصري للبنينادبيحيدر عادل جاسم حمادي3787121521027017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية السبطين للبنينعلمييوسف فائز مطلك خنجر3788121511025185

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية النصر للبناتعلميعلياء قاسم عوده خضير3789121512112097

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الفوز للبناتادبيهديل حسن هويش عبد3790121522094126

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الياسمين المختلطةادبيمحمد عالء داود جاسم3791121521172009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الكاظمية للبنينعلميالفاضل علي صفاء فاضل عبد الكريم3792121511030025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية النصر للبناتعلميرنا رشيد ساري راشد3793121512112060

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الهدى للبناتعلميلندا علي مهدي حمود3794121512106072

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية النصر للبناتعلميعذراء علي حميد عطيه3795121512112096

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية بابل للبناتعلميدنيا غالم صياد حسن3796121512095018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية النصر للبناتعلميزينب فاضل عباس علي3797121512112072

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميحنين رزاق خلفه راضي3798121512100006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الهدى للبناتعلميشهد ابراهيم صالح حمادي3799121512106052

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الضحى للبناتعلميميس لطيف عبد محمد3800121512121027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الثائر للبنينعلميمصطفى سعد عبد العباس شعالن3801121511011029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيالرا عبد الكاظم موسى سرسوح3802121522087043

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الزوراء للبنينعلميمحمد خالد عبد الرضا حسن3803121511006054

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الزهور للبناتعلميروان عبد الكريم عبيد جبر3804121512105092

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية التضحية للبناتعلميسجى سامي هادي جواد3805121512091033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية الشروق للبنينعلمياحمد عباس موسى جمعة3806121511032007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينعلميمصطفى كمال سليم حسن3807121511039038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية العزة للبناتعلميايات ماجد محمد حسن محمد علي3808121512118012
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية جرير للبناتادبيتبارك عالء شاكر محمود3809121522089010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحيدر احمد عبد هللا علي3810121521202083

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي سعد قاسم محمد3811121521003027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية سيف الدولة للبنينادبيامير علي كريم شغاتي3812121521002010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية الزوراء للبنينعلميقاسم فتاح محمود فتاح3813121511006045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى515اعدادية الكاظمية للبنينعلميحسين نعمة شاكر شارد3814121511030084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية النور للبنينعلميحمزه حسن علوان حمادي3815121511026039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الزهور للبناتعلميفاطمه كاظم عجالن محمد3816121512105189

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الحرية للبناتعلميزينب وليد عبد الكاظم محمد3817121512107139

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الحرية للبناتعلميزينب قاسم محسن فنطيل3818121512107133

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعلميمصطفى صادق ناصر حسين3819121511201077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الزهور للبناتعلميريم خالد نشمي عكلو3820121512105094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الضحى للبناتعلميشهد حسن صالح مهدي3821121512121018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميسميه اسماعيل ابراهيم حسن3822121512084026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الحرية للبناتعلمينبأ فراس جعفر علو3823121512107225

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية السبطين للبنينعلميضي علي خلف حمودي3824121511025077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية االزدهار للبناتعلمياساور محسن جبر محسن3825121512090001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الحرية للبناتعلميفاطمه مالك اسماعيل يوسف3826121512107188

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية العزة للبناتعلميدعاء عقيل أياد مهدي3827121512118035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الجواهري للبنينعلميمنير محمد عبد الرسول عبد االمير3828121511013068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية العقيدة للبناتعلميثريا عدنان ابراهيم صالح3829121512083007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الكاظمية للبناتعلمييسر قاسم مطرود لوتي3830121512110130

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية التأميم للبنينعلميحسن علي عبد االمير جاسم3831121511031076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية سيف الدولة للبنينعلميحسن فالح حسن نجف3832121511002030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية االمام الرضا للبنينعلميبالل شامل كبسون حميد3833121511003019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الرياحين للبناتعلميسهى محمد رضا جعفر3834121512122022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الزهور للبناتعلميفاطمه علي سبع خماس3835121512105187

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الكاظمية للبناتعلميفاطمة عبد الكريم قاسم حمودي3836121512110099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية التأميم للبنينعلميرضا داخل كاظم علي3837121511031126

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الشيماء للبناتعلميزينب غازي لعيبي خضير3838121512098068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية التأميم للبنينعلميعلي يوسف مهاوي عبد الحسين3839121511031214

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الزهور للبناتعلميسميه سعدي هاشم قاسم3840121512105150

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية السبطين للبنينعلمياحمد راضي مهدي صالح3841121511025005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448أعدادية الطارمية للبنينعلميعمار محمود صالح حمادي3842121511022135
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينعلميسجاد عماد عزيز عبد3843121511039019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االمام علي للبنينادبيغيث محمد شاكر محمود3844121521005034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الخمائل للبناتادبيهاجر عبد الهادي مجيد راضي3845121522127090

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمرتضى عادل هاتف عبيد3846121521018050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير جميل حسين كريم3847121522098088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشروق للبنينادبيجعفر صادق عزيز كاظم3848121521032025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية النصر للبناتادبياالء علي محمد غضبان3849121522112016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عامر منعم حسين3850121521002046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيتقى نمير عزيز حسين3851121522087012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الشعلة للبنينادبيمهدي حسن نعمه سعيد3852121521007151

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الشعلة للبنينادبيباسم جعفر راضي عباس3853121521007024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية البالد للبنينادبيمحمد حيدر جاسم ابراهيم3854121521008029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407أعدادية الفاطميات للبناتادبيبتول حسين علوان سلمان3855121522102019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرانية جاسم عبد الجبار مبارك3856121522096024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسن علي جواد عباس3857121521003007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الوفاق للبناتادبيفاطمه نزار علي عباس3858121522103039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404أعدادية الفاطميات للبناتادبيهايدة سمير حسين جواد3859121522102114

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية التضحية للبناتادبيزينب كريم حسن جاسم3860121522091032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية التاجي للبنينادبيوائل وليد خليل سلمان3861121521010044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية جرير للبناتادبيحنان ظاهر حبيب لفته3862121522089012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمصطفى مهند جعفر هاشم3863121521003043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبياحمد مثنى احمد عبد الكريم3864121521033005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشروق للبنينادبيسجاد عصام سعيد هادي3865121521032055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمحمد عمار احمد حسين3866121521027036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397أعدادية الفاطميات للبناتادبيموج عبد القادر عباس جاسم3867121522102101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد محسن دخينه خلف3868121521007013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الصديق للبنينادبيعمر محمد عباس عبد3869121521023028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد قاسم مهدي علو3870121521206049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الثائر للبنينادبيفؤاد اياد شاكر جايش3871121521011051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الشروق للبنينادبيحسين صالح عبد اللطيف صالح3872121521032037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية العقيدة للبناتادبيبان رياض ابراهيم مصلح3873121522083004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين حسين علي احمد3874121522083005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية النصر للبناتادبيمريم عماد محي صالح3875121522112115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الخمائل للبناتادبيرويده عدنان خالد نزال3876121522127032
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الكاظمية للبناتادبيزينب زهير عبود علي3877121522110022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية التاجي للبنينادبيكرار خضير صالح احمد3878121521010029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية ام عمارة للبناتادبيشيرين صادق جعفر مجيد3879121522117027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388أعدادية الفاطميات للبناتادبيمنال جالل حمود ثامر3880121522102100

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الفوز للبناتادبيزينب مفيد علي سلمان3881121522094053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعالء حسن حسين فليح3882121521203028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية السبطين للبنينادبيعبد هللا حيدر اسماعيل هزيم3883121521025084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386الخارجيونادبيعباس ابراهيم جاسم عبد هللا3884121521400011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى قيس عباس ابراهيم3885121521002075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية ام عمارة للبناتادبيهويدة عصام غالب مجيد3886121522117047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386أعدادية الفاطميات للبناتادبيهدى جليل اسماعيل صالح3887121522102118

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568اعدادية النصر للبناتعلميتماره عالء حسين قوجان3888121512112029

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية ام المؤمنين للبناتعلميميس اياد عباس سلمان3889121512092054

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية الكاظمية للبنينعلميعلي خضير حسن مهدي3890121511030153

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوبة ذو النورين للبنينعلمياحمد قدوري زيدان خلف3891121511020014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الخطيب للبنينادبيتقي عبد الحسن راضي عبار3892121521034019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الشروق للبنينادبيعلي عبد الكاظم كريم موسى3893121521032066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيحسام حبيب محسن جفيل3894121521209009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد خير هللا عبد الخضر عاجل3895121521011058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيمسلم نعيم دويلي مهودر3896121521201085

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية الكاظمية للبنينادبيضياء وسام علي حسن3897121521030043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي جاسم بدر مطلك3898121521002040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية السبطين للبنينادبيمهدي خلف مهدي هادي3899121521025146

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374ثانوية الثائر للبنينادبياحمد لفته عبد حميدي3900121521011008
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