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الطب/جامعة بغداد703اعدادية النعمانية للبنينعلميمرتضى حيدر عبد الحسن شغيدل1261511009166

الطب/جامعة بغداد700اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميهاله مهدي صالح مهدي2261512108116

الطب/جامعة بغداد700اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسن رسول حسين مزهر3261511011036

الطب/جامعة بغداد698.5ثاتوية المتميزينعلميحسين علي عبد الجبار محمد4261511040006

الطب/جامعة بغداد697اعدادية الزبيدية للبناتعلميآيات كريم عيدان عبود5261512092002

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية القدس للبناتعلميحوراء احمد كاظم حميد6261512104017

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميحيدر علي غركان سعيد7261511038026

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي حسام محمد علي صادق8261511012150

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية شرف الدين للبنينعلميمرتضى منير زامل سالم9261511044045

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية الخوارزمي للبناتعلميعال محمد ثامر حمدان10261512111035

طب االسنان/جامعة بغداد693اعدادية الزبيدية للبنينعلميجعفر حاتم جودة جاسم11261511011030

طب االسنان/جامعة بغداد685اعدادية الصويرة للبنينعلميليث كامل مجيد مهدي12261511012198

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميكوثر حسين صبري عبد الخالق13261512120106

الصيدلة/جامعة بغداد696اعدادية الكوت للبناتعلميآيه مشتاق عبد الصاحب حيدر14261512096013

الصيدلة/جامعة بغداد693اعدادية الكوت للبنينعلمياحمد محمد عادل مجيد15261511001021

الصيدلة/جامعة بغداد684ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزهراء خيري محسن عطية16261512120055

الصيدلة/جامعة بغداد683اعدادية الكوثر للبناتعلميياسمين صباح شعالن حسن17261512083144

الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميمريم محمد حسين حمد18261512120110

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي منذر نعمان كريم19261511050047

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميعلي جبار زعيزع كاظم20261511038042

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميحسين جبار محمد ناصر21261511038019

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمهند قاسم ناصر مطير22261511038080

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633اعدادية الزبيدية للبنينعلمياسامة علي سفاح كمون23261511011018

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميرفل علي حسون عيال24261512108041

الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميشمس احمد حسين محمد25261512108075

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية الكوت للبنينعلميزيد علي مرهج عزيز26261511001076

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية التحرير  للبنينعلمييونس نزيه صالح مهدي27261511002221

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية الزبيدية للبناتعلميفيروز مهدي صالح سلمان28261512092028

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الصويرة للبنينعلميمصطفى جواد محل شيال29261511012250

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميمها عادل عبدالنبي حالوب30261512108105

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميحوراء رضا عبد المنعم حنتوش31261512108029

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميياسر خضير خلف ذهب32261511038085

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميتبارك ناهد هاتف محمد33261512108020

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميساره هاشم تهيمش فضاله34261512120075
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الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميسبأ علي داود سلمان35261512108071

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميالحوراء زينب حسين كاظم موحان36261512112005

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية الزبيدية للبنينعلميبراق حيدر محمد ياسر37261511011026

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميهبه عباس محمد كاظم38261512120127

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد التقي حبيب عباس كاظم39261511001161

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية التحرير  للبنينعلميعلي اياد غريب عبيد40261511002110

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية الكوثر للبناتعلميغصون اركان عبود لطيف41261512083094

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية الكوت للبنينعلميحيدر جواد كاظم شمخي42261511001063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميافراح فالح حسن نزال43261512108007

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزهراء كريم كاظم عبد هللا44261512108054

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية شرف الدين للبنينعلميالمجتبى مناف جالل عبد المطلب45261511044004

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية الفاضالت للبناتعلميساره صفاء دايش راضي46261512082017

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد566اعدادية االبرار للبنينعلميحسين علي جدوع غزال47261511016005

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560اعدادية العزيزية للبنينعلميعلي ناهض حسن بدر48261511014119

العلوم/جامعة بغداد644اعدادية الكوثر للبناتعلميرضاب ياسين خضير مجبل49261512083046

العلوم/جامعة بغداد631اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفاطمه عبدالحمزه علي عبدالرسول50261512108087

العلوم/جامعة بغداد624اعدادية طه االمين للبنينعلميحسين علي حسين محيسن51261511026014

العلوم/جامعة بغداد621ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميساره ضاحي حسن تايه52261512112020

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية الكوثر للبناتعلميايات وسام مجبل محمود53261512083014

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميساره سليم عيسى ابراهيم54261512114017

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية العزة للبنينعلميمرتضى مهلهل حمود حباب55261511007161

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية طه االمين للبنينعلميحسين ذياب احمد حسين56261511026012

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية الكوثر للبناتعلمينور جميل عماش حسين57261512083124

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميمنى ماجد علي عبد58261512120112

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميصادق نعمه عجيل حسن59261511022087

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمصطفى محمد حسنين كاظم جعفر60261511049218

العلوم/جامعة بغداد578ثاتوية المتميزينعلميحيدر عالء محسن ياسين61261511040007

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية شرف الدين للبنينعلميحمزة طالب كامل بدر62261511044009

العلوم للبنات/جامعة بغداد574اعدادية الكوثر للبناتعلمياصاله عدنان عاشور حسين63261512083007

القانون/جامعة بغداد642ثانوية تاج الدين للبنينادبيعلي حمزه كاظم عبد الرضا64261521032027

القانون/جامعة بغداد609ثانوية شباب اليوم للبنينادبيعامر هبر جاسم محمد65261521030017

القانون/جامعة بغداد604اعدادية الكوثر للبناتادبيأيه رحيم كريم سلمان66261522083001

العلوم السياسية/جامعة بغداد547ثانوية الفتوة المختلطةادبيعباس كريم علي جاسم67261521169010

العلوم السياسية/جامعة بغداد532اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزينب سعد ستار محمد جعفر68261522108018
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العلوم السياسية/جامعة بغداد531الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبياسراء وهاب كاظم سبع69261522073002

العلوم السياسية/جامعة بغداد511اعدادية الكوثر للبناتادبيغفران عامر مرزه حمزه70261522083067

العلوم السياسية/جامعة بغداد509اعدادية الخوارزمي للبناتادبينور عدي حاتم عباس71261522111040

العلوم السياسية/جامعة بغداد508اعدادية نور المصطفى للبنينادبيامير جالل احمد وسمي72261521015020

العلوم السياسية/جامعة بغداد508اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيرند فالح خزعل فليح73261522108013

العلوم السياسية/جامعة بغداد499اعدادية االحرار للبنينادبياحمد هاشم هندي عذاب74261521018009

التمريض/جامعة بغداد661اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي محمد صاحب سيالن75261511003115

التمريض/جامعة بغداد661اعدادية الكوت للبنينعلميعمران خنجر وادي علي76261511001144

التمريض/جامعة بغداد648ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميتبارك حسين علوان محمد77261512120025

التمريض/جامعة بغداد641اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرحاب احمد قاسم عذيفه78261512089033

التمريض/جامعة بغداد637اعدادية الصفا للبناتعلميسمر قاسم عيالن حسين79261512085030

التمريض/جامعة بغداد636اعدادية فضة  للبناتعلميزينب سليم كريم سلمان80261512095015

التمريض/جامعة بغداد613ثانوية االنتصارات للبناتعلميفاطمه ياسين شعيوط محيسن81261512072035

اللغات/جامعة بغداد611اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميصفا معد جاسم مزهر82261512108080

اللغات/جامعة بغداد583ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميوائل حسن جبار حاجم83261511159020

اللغات/جامعة بغداد567اعدادية الصويرة للبنينعلميمظهر شامل مظهر عبود84261511012263

اللغات/جامعة بغداد565اعدادية الصويرة للبنينعلميسجاد حامد منصور عيال85261511012096

اللغات/جامعة بغداد592اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحيدر فالح حسن بزون86261521025021

اللغات/جامعة بغداد590اعدادية الكوثر للبناتادبيانعام عبد الحسن شبرم مرهج87261522083008

اللغات/جامعة بغداد541ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيعقيل فالح عبيد نجدي88261521160018

اللغات/جامعة بغداد535اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيسجا محمود عبد الكاظم محمد89261522074029

اللغات/جامعة بغداد535اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيشيماء جعفر كريم قاسم90261522084032

اللغات/جامعة بغداد528ثانوية تاج الدين للبنينادبيمروان مجيد حميد ياسين91261521032041

اللغات/جامعة بغداد525اعدادية العزيزية للبناتادبيفرح حمزه مريوش ثابت92261522110043

اللغات/جامعة بغداد514اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب جابر سلمان عبدعلي93261522110026

اللغات/جامعة بغداد503اعدادية حلب للبنينادبيعمر كريم مصطفى محسن94261521013124

اللغات/جامعة بغداد503اعدادية القطيف للبنينادبيعباس حمزه فالح جاسم95261521041055

اللغات/جامعة بغداد502ثانوية الحفرية للبناتادبينرجس غازي ثجيل معله96261522091037

اللغات/جامعة بغداد501اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيهند علي جبار عبد97261522108047

اللغات/جامعة بغداد494اعدادية دجلة للبنينادبيعدنان علي كاظم عطشان98261521020035

اللغات/جامعة بغداد493ثانوية األعراف المختلطةادبينجد محسن علي حمد99261522161011

اللغات/جامعة بغداد491اعدادية الخوارزمي للبناتادبينيفين عبود سعود جار هللا100261522111043

اللغات/جامعة بغداد490ثانوية تاج الدين للبنينادبيايمن ليث عبد زيدان101261521032007

اللغات/جامعة بغداد489اعدادية النور للبناتادبيزينب عبد الحسين حسن جابر102261522119030
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اللغات/جامعة بغداد487اعدادية بدرة للبنينادبيحسين ماهر عبود عجيل103261521021017

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء ناصر طالب حميد104261522108017

اللغات/جامعة بغداد477ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيجاسم محمد علوان ثويني105261521205006

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى هادي علي كمر106261521013189

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية تاج الدين للبنينادبيحسام عادل برغوث عليوي107261521032011

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الكوثر للبناتادبيهاجر اكرم علي حسين108261522083094

االعالم/جامعة بغداد527اعدادية النور للبناتادبيفاطمه اركان عبود حمودي109261522119038

االعالم/جامعة بغداد524اعدادية ابن رشد للبنينادبيعباس هاشم داود سلمان110261521047071

االعالم/جامعة بغداد510اعدادية حلب للبنينادبيحبيب محسن عبد هللا عباس111261521013033

االعالم/جامعة بغداد509ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيشيبت الحمد جبار ساجت علي112261521205017

االعالم/جامعة بغداد497اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين عبد المهدي هادي عبيد113261521047036

االعالم/جامعة بغداد497اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين علي حسين طهير114261521047040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد533اعدادية العزيزية للبناتادبيرغد مازن علي حسين115261522110020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد483ثانوية الموعظة المختلطةادبيعمار عذاب سالم خليل116261521165014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد481ثانوية الغسانية المختلطةادبيطارق احمد حسين عكش117261521156020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد480ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةادبيوليد طاهر حميد عبد هللا118261521168012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد472اعدادية بدرة للبنينادبيسجاد مهوس معلى عجيل119261521021021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد467اعدادية العزيزية للبناتادبينور رحيم ساير حسين120261522110054

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد ساجت عيدان حمود121261521041045

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455اعدادية العزيزية للبناتادبيرفل حمزه مريوش ثابت122261522110022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451اعدادية القطيف للبنينادبيحيدر عليوي حسين علي123261521041043

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي جواد كاظم عليوي124261521026034

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية ابن رشد للبنينادبيحبيب جاسم محمد جاسم125261521047021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية العزيزية للبناتادبيطيبه ستار جعفر مزعل126261522110038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيصفاء عبدالحسين كزار صدام127261521155024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية الموعظة المختلطةادبياحمد خالد ابراهيم محيسن128261521165001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية المدينة المنورة للبنينادبياحمد ابراهيم عبيد هاشم129261521025001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية الغسانية المختلطةادبيمصطفى شاكر محمود غدير130261521156037

الفنون الجميلة/جامعة بغداد477اعدادية المثنى للبنينعلميزين العابدين غالب عامر شنين131261511005050

الفنون الجميلة/جامعة بغداد474اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميصالح مال هللا هريس سعيد132261511155019

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471اعدادية شرف الدين للبنينادبييوسف واثق صبيح فزع133261521044054

الفنون الجميلة/جامعة بغداد467اعدادية نور المصطفى للبنينادبيبرهان جميل خليف حبيني134261521015025

الفنون الجميلة/جامعة بغداد465 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعباس علي حسين عليوي135261521024010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد461اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمصطفى عيسى عبد الساده حصيد136261521025074
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد461اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايات عبدالكريم عبيد حسوني137261522111008

الفنون الجميلة/جامعة بغداد458ثانوية الفرسان المختلطةادبيعباس رحيم محمد صفانه138261521158014

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454اعدادية حلب للبنينادبيغيث حيدر محمد طاهر139261521013126

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453ثانوية االنتصارات للبناتادبيافنان عبد اللطيف كريم سويف140261522072006

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيزينب ثائر عبداالمير طاهر141261522252010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453ثانوية شباب اليوم للبنينادبياحمد محمد ثغاب محمد142261521030002

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس زراق خليل ابراهيم143261521006053

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيشمام حمزه كاظم بديوي144261521155023

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحيدر باجي حمود لفته145261521025018

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيوسام جليل عوده ثجيل146261521155061

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440ثانوية الحياة المختلطةادبيعادل محمد خضير عباس147261521151010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكرار شهيد جباره مالح148261521025059

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438ثانوية الحفرية للبناتادبياالء ناظم معن خلف149261522091004

الطب/الجامعة المستنصرية689.2ثاتوية المتميزينعلميعلي هالل حميدي رويشد150261511040011

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية تاج الدين للبنينعلميمصطفى حمزه كاظم عبد الرضا151261511032033

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميفرح محمد مهدي خليف152261512120101

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزهراء رائد حسين سالم153261512120056

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية اليسر للبناتعلميغند ضرغام محمد أمين عبد العزيز154261512109054

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه كريم حيال معيجل155261512109061

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلمياحمد عويد شون محمد156261511038007

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية الزبيدية للبنينعلميمظفر فالح مروح حمزه157261511011183

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد كريم عبد السادة عيدان158261511005059

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفاطمه علي وحيد خليل159261512108089

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية الكوت للبناتعلميرنين ليث بدر فتحي160261512096074

الهندسة/الجامعة المستنصرية654اعدادية االبرار للبنينعلميخالد علي عبد هللا معيبد161261511016015

الهندسة/الجامعة المستنصرية652اعدادية الكوثر للبناتعلميدنيا عبد هللا خلف ظاهر162261512083039

الهندسة/الجامعة المستنصرية651اعدادية الحي للبناتعلميحسنات حسام حسن فليح163261512107036

الهندسة/الجامعة المستنصرية650اعدادية االبرار للبنينعلميحسين ناجي دوالب شايع164261511016008

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميتقى فاضل عبودي عبدالعباس165261512102018

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميام البنين قادر هادي منيف166261512120014

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميكاظم جعفر نعيم حسين167261511155031

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميمسره مازن مظهر عبود168261512108104

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية الحسين للبنينعلميرائد حميد ضاحي مراد169261511028055

الهندسة/الجامعة المستنصرية644ثانوية جصان للبنينعلميبهاء الدين حسن عبد االمير صادق170261511036004
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الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية النور للبناتعلميزينب جليل نعمه سالم171261512119006

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية الزبيدية للبنينعلميعبد الرحمن ستار عيدان شمران172261511011092

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية اليسر للبناتعلميزينب صبيح كسار حسون173261512109035

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية الصويرة للبنينعلمياكرم عبد الحسين جبر دهش174261511012029

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية الكوت للبناتعلميطيبه ميثم محمد يسر175261512096141

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية الكوثر للبناتعلميايات سعد هادي حميد176261512083012

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميديار عمار ستار حسن177261512120039

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميساره علي ذيبان صويلح178261512120070

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية دجلة للبنينعلمياياد شناوه مطر محمد179261511020010

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية الحفرية للبناتعلميرشا ستار ريس سيد180261512091016

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميالعذراء عبد الحسين محمد علي181261512120012

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية شرف الدين للبنينعلميهاشم غانم عبد هللا زناد182261511044052

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلمياوهام نزار محمد زيدان183261512112006

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية دجلة للبنينعلميحسن علي عبد الرزاق مهدي184261511020020

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الكوثر للبناتعلميحوراء رحيم غدير ضميد185261512083032

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الفاضالت للبناتعلميايه كريم رسن علوان186261512082004

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميأسيل حافظ محمود موسى187261512084001

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه محمد جعفر خميس188261512109062

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد عبد الكريم محمد عبد الرضا189261511028135

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميحسام جواد عبيد كبر190261511038015

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الزبيدية للبنينعلميحمزه قحطان فليح حمزه191261511011062

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الكوت للبنينعلميحسن احمد مهدي مطلك192261511001039

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية الرباب للبناتعلميسمر عيسى كريم ابراهيم193261512113065

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية عبير العراق  للبناتعلميحوراء جليل محسن عبد الحسين194261512079007

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية القدس للبناتعلميزهراء سالم عليوي خزعل195261512104038

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الزبيدية للبنينعلمياحمد جعفر حسين عابد196261511011003

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميكرار صادق عبد حسين197261511160012

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الحسين للبنينعلميعلي محسن صاحب عبد198261511028102

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الكوت للبنينعلميمهند محمود مطر عبد199261511001221

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد عباس سهيل رسن200261511011159

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد حميد محيسن سالم201261511005120

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الكوت للبناتعلميحنين عباس محمد حسين سلمان202261512096043

الهندسة/الجامعة المستنصرية630اعدادية العزيزية للبنينعلميجعفر حيدر علوان كاظم203261511014030

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية562اعدادية الصويرة للبنينعلميعمر صالح عبد هللا مجبل204261511012179
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الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية شرف الدين للبنينعلميمصطفى محمد محل عسل205261511044049

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد شعبان كاظم عليوي206261511001173

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية العزيزية للبناتعلميسهير عذاب خليف معيوف207261512110024

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية الخوارزمي للبناتعلميحوراء علي سلمان علي208261512111012

العلوم/الجامعة المستنصرية593اعدادية الصويرة للبنينعلميعبد هللا كاظم عبد هللا صالح209261511012132

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية الزبيدية للبنينعلميرامي مالك موازي وكع210261511011067

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الكوت للبناتعلميقبس عماد حسن حسين211261512096157

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الكوثر للبناتعلمينبأ عبد المنعم نجم روضان212261512083118

القانون/الجامعة المستنصرية620ثانوية التاميم للبناتادبيرسل لطيف سعود مطر213261522101005

القانون/الجامعة المستنصرية579اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد كامل عاشور كاطع214261521041046

القانون/الجامعة المستنصرية579اعدادية القطيف للبنينادبيعباس فالح عجيل عوفي215261521041057

القانون/الجامعة المستنصرية577ثانوية الموعظة المختلطةادبيطارق حمد صالح احمد216261521165009

القانون/الجامعة المستنصرية575اعدادية القطيف للبنينادبيحسين فاضل حسين علي217261521041034

القانون/الجامعة المستنصرية568ثانوية تاج الدين للبنينادبيحسين شيال طرفه ماجان218261521032013

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية517ثانوية الفتوة المختلطةادبيجاسم محمد هادي منسي219261521169003

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبياحمد جليل حسن عاتي220261521159001

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489اعدادية المثنى للبنينادبيعباس قيس عباس هيابه221261521005035

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس عبد الخضر عبيس حميد222261521025033

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية503اعدادية الصويرة للبنينعلميمعتز رحمن دعيج عبد223261511012265

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية الكرامة للبنينادبيسيف مهند عيدان محسن224261521004054

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيايالف محمد فاضل كاظم225261522108006

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية حلب للبنينادبيعلي حيدر حسن شنون226261521013107

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية تاج الدين للبنينادبيعمر خلف داود سلمان227261521032034

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد صاحب جلوب ناصر228261521006005

الطب/جامعة البصرة687ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميجعفر حسن كاظم عبد229261511038013

الطب/جامعة البصرة685اعدادية العزيزية للبناتعلميحوراء طالب عبدالحسن ركي230261512110013

الهندسة/جامعة البصرة671اعدادية فضة  للبناتعلميايات عبد الكريم حسن نومي231261512095002

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية الشباب العربي المختلطةعلمييونس عبدعلي مريد مدهوش232261511163025

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميزين العابدين كاظم لفته رباط233261511159009

الهندسة/جامعة البصرة664اعدادية التحرير  للبنينعلميمضر مشرق علي حسين234261511002199

الهندسة/جامعة البصرة661اعدادية الغدير للبناتعلميفاطمه رحمان حرش حمد235261512086067

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية الكوت للبناتعلميالرا غسان عبدالحميد عطار236261512096159

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية التحرير  للبنينعلميحسين محمد عطا حنش237261511002068

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمحمود فيصل محمد موسى238261511027094
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة578ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمصطفى محسن فرحان مطير239261511038079

التمريض/جامعة البصرة650ثانوية الشباب العربي المختلطةعلميرسول كريم كاظم خزعل240261511163006

التمريض/جامعة البصرة591اعدادية اليسر للبناتعلميغفران سالم حربي جاسم241261512109052

الطب/جامعة الموصل683اعدادية الكوت للبنينعلميكرار حميد خزي يوسف242261511001150

طب االسنان/جامعة الموصل670ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميأية اسماعيل دينار علي243261512120004

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميحنين ترف ساجت عكيلي244261512088010

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الصويرة للبنينعلميعبد هللا احسان عبد هللا عمران245261511012125

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الصويرة للبنينعلميعيسى عمران محمد حسين246261511012185

الهندسة/جامعة الموصل601اعدادية الصويرة للبنينعلميتحسين علي صلبوخ داود247261511012040

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميضياء غانم نعمه كاظم248261511201075

الهندسة/جامعة الموصل600اعدادية العزة للبنينعلميوسام رحيم قاسم مانع249261511007190

الهندسة/جامعة الموصل599ثانوية تاج الدين للبنينعلمياحمد محسن مكطوف حمزه250261511032004

الهندسة/جامعة الموصل594اعدادية العزيزية للبنينعلميعباس فائق حمدان عبد هللا251261511014090

الهندسة/جامعة الموصل593اعدادية النعمانية للبنينعلميعلي حسن جاسم عالوي252261511009109

الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية الحمزة للبنينعلميحسين رحم كاظم هجول253261511003050

الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية االبرار للبنينعلميحيدر هادي رحيم خرباط254261511016014

الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية العزيزية للبنينعلميمحمد امين فهد عبيد255261511014136

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية العزيزية للبنينعلميعباس منصور حسين مجباس256261511014091

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية المثنى للبنينعلميحسين علي عبد هللا علي257261511005031

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية الحمزة للبنينعلميمازن فرج محمد حمزه258261511003135

الهندسة/جامعة الموصل587اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحيدر سعد عبد هللا حنتوش259261511050017

الهندسة/جامعة الموصل586اعدادية شرف الدين للبنينعلمياحمد فاضل سالم مزعل260261511044002

الهندسة/جامعة الموصل578اعدادية الزبيدية للبنينعلمياحمد المصطفى حبيب مروح ناصر261261511011001

العلوم/جامعة الموصل543ثانوية االنتصارات للبناتعلميزينب باسم طارش سعدون262261512072016

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية النعمانية للبناتعلميسجى كاظم حمزه رزوقي263261512087067

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية النعمانية للبناتعلميفيروز رعد هادي ابراهيم264261512087094

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي احمد خليفة علي265261511050033

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية الكوثر للبناتعلميحنين محمد حمزه حسين266261512083028

العلوم/جامعة الموصل534ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميمصطفى مقداد طالب علي267261511201158

العلوم/جامعة الموصل534اعدادية الفاضالت للبناتعلميديانا قيس محمود حسب268261512082006

العلوم/جامعة الموصل534اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد خالد محمود شبيب269261511012214

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميرسل نافع جريمخ دبعون270261512074010

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية النعمانية للبنينعلميمحمد جاسم محمد ماني271261511009148

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلمياسيل علي حسين مظلوم272261512120009
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العلوم/جامعة الموصل532ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميرواء حسن علي موسى273261512112012

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية شرف الدين للبنينعلميحسين طالب مريبط هويدي274261511044006

العلوم/جامعة الموصل530ثانوية الرباب للبناتعلميمريم عامر برهان حنوان275261512113092

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية القدس للبناتعلميطيبه شهيد جمعه عبود276261512104061

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزينب علي يحيى جواد277261512108061

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية دجلة للبنينعلميكرار حيدر حسن دوح278261511020064

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد عبد الواحد عداي غافل279261511005125

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية الزاكيات للبناتعلميدعاء علي محمد سعيد احمد280261512103023

العلوم/جامعة الموصل529اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك محمد عريبي كرم281261512097023

العلوم/جامعة الموصل529اعدادية الكوت للبنينعلميامير عبد المنعم كريم عبود282261511001029

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية الكوت للبنينعلميحسين جالل عبود وعي283261511001053

العلوم/جامعة الموصل527ثانوية الرباب للبناتعلميزينب خالد طه علي284261512113054

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية النعمانية للبناتعلميبشرى شاكر كامل عبود285261512087015

العلوم/جامعة الموصل525ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميصبا صادق صبيح حسن286261512120084

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية الزبيدية للبنينعلميمصطفى احمد هادي حسين287261511011174

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية االحرار للبناتعلمينور هالل خالد مذري288261512106039

العلوم/جامعة الموصل507ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميرغده يحيى قاسم محمد289261512160002

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584اعدادية النعمانية للبنينعلميفاضل محمد فاضل جواد290261511009134

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمنتظر محمد رشيد كاظم291261511049226

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي شهيد جاسم محمد292261511011115

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد جواد كاظم مهذول293261511002157

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582ثانوية جصان للبنينعلميمحمد علي فرمان عبد هللا294261511036027

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلمييحيى حسن خليف عوده295261511038086

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580اعدادية العزيزية للبنينعلميمصطفى هادي غنام عطيه296261511014164

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579اعدادية العزيزية للبنينعلميطارق حسن صخي عوده297261511014080

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد زهير جليل حسين298261511005123

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577اعدادية الكسائي للبنينعلميمحمود علوان حمزة سلمان299261511037044

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577اعدادية الصويرة للبنينعلمينوفل ماجد نجم جاسم300261511012275

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575ثانوية جصان للبنينعلميعلي نوري غند كريم301261511036021

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية العزيزية للبنينعلميعلي محسن عبيد محمد302261511014116

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564اعدادية التحرير  للبنينعلميمصطفى محمد حسين بنيان303261511002195

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559اعدادية شرف الدين للبنينعلميليث ناهض عبيد عبد هللا304261511044034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل558اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميعبدهللا رعد الزم عبد عون305261511027052

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميهديل طارق شدهان حمادي306261512112038
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسين كريم عوجان مطر307261511011057

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551اعدادية الزهراء للبناتعلميكوثر طه كاظم الكرير308261512097070

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549ثانوية االنتصارات للبناتعلميآمال خليل ابراهيم عوين309261512072001

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549اعدادية العزة للبنينعلميجعفر طالب عبادي صكب310261511007026

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلمينورس صباح رضا حمزة311261512112035

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545اعدادية الزبيدية للبنينعلميزاهد شهيد حسين عبد علي312261511011071

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميهمسة زاهر محمد زيدان313261512112039

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544اعدادية العزيزية للبنينعلميكرار حسن صخي عوده314261511014126

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي جواد كاظم مطر315261511012148

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513اعدادية الحسين للبنينعلميحسن قاسم محمود حسن316261511028031

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508اعدادية الحي للبناتعلميزينب عباس حميد شبل317261512107064

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الحسين للبنينعلميحيدر جادر حسين عبد الرضا318261511028048

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميكرار نصيف جاسم ورجين319261511201123

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية الحمزة للبنينعلميباسم محيسن كريف قاطع320261511003031

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية جواد سليم المختلطةعلميحسين ناصر حسين عطيه321261511171005

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية الكوت للبنينعلميسجاد نعيم كركوش كاطع322261511001092

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء رحيم زاير داخل323261512096090

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميآيه حسين عبيد مطير324261512120005

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية الدبوني للبناتعلميعذراء عبود زرزور عبود325261512098006

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميضياء صابر عنفش سدخان326261511159012

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الميمون للبنينعلميزياد كحواش معارج ذفال327261511033044

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501ثانوية بلقيس للبناتعلميآمنه حسين عليوي صبر328261512116002

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية شيخ سعد للبنينعلميفرحان ضعيف محمد بشاره329261511017068

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501ثانوية الحفرية للبناتعلميبيداء هادي وهيب دنبوس330261512091012

الحقوق/جامعة الموصل463اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيسجاد زكي حميد برغي331261521023037

الحقوق/جامعة الموصل456اعدادية حلب للبنينادبيأيمن عقيل حبيب جالب332261521013025

الحقوق/جامعة الموصل454اعدادية فضة  للبناتادبيايمان حسين صالح عليوي333261522095002

الحقوق/جامعة الموصل449اعدادية شرف الدين للبنينادبياحمد صالح مهيدي صالح334261521044003

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمرتضى ماهر محمود ناصر335261511027097

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656اعدادية الصويرة للبنينعلميمسلم عقيل فيحان حمود336261511012247

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية الحي للبناتعلمياصيل مريح جبار فرحان337261512107016

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميسيف زاير حسين علي338261511027045

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل644اعدادية الزهراء للبناتعلمينور هالل عبد الحسين محمود339261512097091

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية673اعدادية الكوت للبناتعلميرانيا كريم عبد علي ناجي340261512096059

137 من 10صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670اعدادية العزيزية للبنينعلميمحمد مثنى خليف حمود341261511014149

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميرونق فاروق حمادي حسين342261512120052

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية الزهراء للبناتعلميصفا غياث عبد عبد الرزاق343261512097058

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية673اعدادية الكوت للبناتعلميرفل كريم كاظم جبر344261512096070

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب عامر محمد ناصر345261512097041

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الكوت للبناتعلمييانعه محسن حمودي طاهر346261512096207

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميبسام بشير فاضل عمران347261511049042

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميساره مهند راشد عيدان348261512108070

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية العزة للبنينعلميعباس هليل مكطوف عفان349261511007087

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميانسام ماجد خميس خضير350261512102007

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية الكوت للبناتعلميزينب حسن داود لفته351261512096108

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية العزيزية للبنينعلميطه جليل علي حسين352261511014083

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية652.2ثاتوية المتميزينعلميجعفر باقر جاسم حسن353261511040004

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية641اعدادية شرف الدين للبنينعلميحيدر عماد حميد عبيس354261511044011

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية641اعدادية شرف الدين للبنينعلميحيدر ياسين عبد هللا زناد355261511044012

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639اعدادية شرف الدين للبنينعلميعلي مجيد نايف عباس356261511044027

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسين باقر ترف سالم357261511011044

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية الحسين للبنينعلميسليمان بركات محمد محمود358261511028075

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية الصويرة للبنينعلميحيدر حاكم ساجت فندي359261511012081

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميضحى حسان ظاهر محل360261512108081

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميحنين عبدالرحمن عجيل كاظم361261512108023

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرنا مانع مهيلس خابط362261512089039

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الكوت للبناتعلميغدير عادل محمد فيزي363261512096145

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية المثنى للبنينعلميحيدر لطيف عبد الواحد ظاهر364261511005042

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية المثنى للبنينعلميحسن كريم فياض مريز365261511005026

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631اعدادية الميمون للبنينعلميهاشم علي عبد هللا جار هللا366261511033134

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631اعدادية شرف الدين للبنينعلميمرتضى داود سلمان عبد علي367261511044043

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية الحسين للبنينعلميجاسم محمد علي عيسى درويش368261511028021

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الغدير للبناتعلمينوره حسين علي عيالن369261512086087

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية جصان للبنينعلميمهند حسن فرمان عبد هللا370261511036028

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الكوت للبنينعلميسجاد نعيم عبد دخيل371261511001091

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد رحمن هزاع ريس372261511011155

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد عبد هللا محمد ابراهيم373261511011160

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية629.6ثاتوية المتميزينعلميعلي سلمان غيدان عباس374261511040009
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هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية629اعدادية العزة للبنينعلميحسام رحيم قاسم مانع375261511007029

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الكوت للبناتعلميلمياء سالم عريبي فرحان376261512096160

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية الزبيدية للبنينعلمياحمد عادل عاصي عبد هللا377261511011008

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد عدنان برهان محمود378261511012223

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد كريم عبد محسن379261511002175

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية االبرار للبنينعلميمنتظر داخل جياد علي380261511016048

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية التحرير  للبنينعلميعلي عبد الحسين فرج عبد381261511002119

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية ذات النطاقين للبناتعلمينجوان علي ذياب عبيد382261512102072

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية631اعدادية الزبيدية للبنينعلميريسان عبد الحسن جريان هزاع383261511011070

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء خالد عبد طاهر384261512096089

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية القدس للبناتعلميسماء علي راضي محمد385261512104059

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد عدنان فرحان خضير386261511001177

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620ثانوية جصان للبنينعلميضرغام عباس خضير عليوي387261511036010

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618ثانوية جصان للبناتعلمينبأ بشير هاشم جواد388261512071016

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية النعمانية للبنينعلميعلي محسن كاظم علوان389261511009122

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية الكوت للبنينعلميحسين علي طه كمر390261511001055

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية التحرير  للبنينعلميحسين علي هادي حسين391261511002062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى مثيل علوان منصور392261511001207

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية619اعدادية التحرير  للبنينعلميمصطفى كريم محمد جاسم393261511002194

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية612ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميدينا كريم مهدي زنوب394261512120040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية603ثانوية االنتصارات للبناتعلميرويده انور ناجي جاسم395261512072012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية595ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميبان محمد قادر سمين396261512112007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية594اعدادية العزيزية للبناتعلمينبأ جبار مهدي شالل397261512110033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميأسيل زيرج كريم حسون398261512089002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزهراء نصر عبد الحسن مظلوم399261512108057

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية الحمزة للبنينعلميمصطفى خالد حسين عبد400261511003161

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية شيخ سعد للبنينعلميحسين محمد حسن عبد الهادي عبد الرضا401261511017034

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية الكوت للبنينعلميحسن سعد ثجيل عبد402261511001054

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643اعدادية العزيزية للبناتعلميافياء حميد عيسى هاشم403261512110004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية596اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميروان بشار فاضل خلف404261512108045

الطب/جامعة الكوفة700اعدادية الكوت للبناتعلميريام جبار جواد كاظم405261512096076

الطب/جامعة الكوفة699.6ثاتوية المتميزينعلميالمرتضى كريم عباس يوسف406261511040003

الطب/جامعة الكوفة691اعدادية الكوت للبناتعلميغدير خليل عبدالمهدي ابراهيم407261512096144

الصيدلة/جامعة الكوفة690اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء ليث نوري جواد408261512096104

137 من 12صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة/جامعة الكوفة678ثانوية بلقيس للبناتعلمينرجس ناصر حسن هليل409261512116043

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياالء ياسر عبد علي حسين410261512089010

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الكوت للبناتعلميتبارك هادي عبيد عكار411261512096038

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الكوت للبنينعلميسالم كريم جرص فياض412261511001094

الهندسة/جامعة الكوفة646اعدادية المثنى للبنينعلميمؤمن حبيب كريم محمد413261511005113

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بلقيس للبناتعلميفاطمة الزهراء عبدالرسول سلمان مخور414261512116036

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية اليسر للبناتعلمينور الهدى فخري شالل علي415261512109074

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية القدس للبناتعلميزهراء خلف عبيد عبد هللا416261512104036

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية الهدى للبناتعلميزينب خليل حميد سدخان417261512090038

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميتغريد ياسين يحيى علي418261512089019

الهندسة/جامعة الكوفة637ثانوية جصان للبناتعلميدعاء منذر صادق محمد419261512071003

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية العزة للبنينعلميعبد هللا نجم عبد هللا فرحان420261511007089

العلوم/جامعة الكوفة597ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلمياحمد عباس هالل هزاع421261511038006

العلوم/جامعة الكوفة591اعدادية القطيف للبنينعلمياحمد عبد الكريم تركي عبود422261511041004

العلوم/جامعة الكوفة588اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميفراس عباس تركي خليف423261511049144

العلوم/جامعة الكوفة585اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمصطفى عبد الهادي سلمان موسى424261511049212

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي قاسم عطيه دواي425261511012165

العلوم/جامعة الكوفة566اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميسعيد محي عليوي زمان426261511027043

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسين علي محسن نايف427261511011055

العلوم/جامعة الكوفة559ثانوية االنتصارات للبناتعلميشيماء حسين عطا هللا جاسم428261512072030

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمحمد علي ياذوع عنين429261511017081

العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسين عباس حمود عبد عون430261511011051

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي شامل فليح راضي431261511011114

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية التحرير  للبنينعلميلطيف سفيح دبعن لفته432261511002146

القانون/جامعة الكوفة530ثانوية البشائر للينينادبيحيدر شمال عبيد جابر433261521164008

القانون/جامعة الكوفة528اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسجاد هاشم مريع علوان434261521025026

القانون/جامعة الكوفة527ثانوية المنار للبناتادبيزينب فاخر محسن جبر435261522076018

القانون/جامعة الكوفة518اعدادية الكرامة للبنينادبياسامه زيدان خلف حمود436261521004011

القانون/جامعة الكوفة514ثانوية الدبوني للبنينادبيصادق موحان حلو نعمة437261521034008

القانون/جامعة الكوفة511اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيزين العابدين صباح شتال مري438261521043022

القانون/جامعة الكوفة509ثانوية الرباب للبناتادبيديانا حامد هادي عباس439261522113012

القانون/جامعة الكوفة505اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبتول عامر جبر خليفه440261522102007

القانون/جامعة الكوفة504 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي خلف شغاتي ماجد441261521006065

القانون/جامعة الكوفة503اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيطه فرهود حنو تومان442261521025031
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العلوم السياسية/جامعة الكوفة534اعدادية الحي للبناتعلميرهام فيصل غازي عطشان443261512107048

العلوم السياسية/جامعة الكوفة493اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد ماجد عناد داخل444261521018054

العلوم السياسية/جامعة الكوفة488اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي سامي عجيل445261522089018

العلوم السياسية/جامعة الكوفة482اعدادية الميمون للبنينادبيذو الفقار حسين نجم عبود446261521033040

العلوم السياسية/جامعة الكوفة475الخارجيونادبيذو الفقار صالح عطيه ذويب447261521400003

العلوم السياسية/جامعة الكوفة471اعدادية القطيف للبنينادبيامير ياسين عبد خضير448261521041017

العلوم السياسية/جامعة الكوفة465اعدادية الميمون للبنينادبيعلي فالح حسن جبر449261521033073

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية الزاكيات للبناتادبينور عامر ناظم عبد الموجود450261522103047

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيرائد فاضل جياد ظفير451261521023031

التمريض/جامعة الكوفة659ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمرتضى نعيم ياسين كرم452261511038076

التمريض/جامعة الكوفة626اعدادية النعمانية للبناتعلميرسل عامر مراد جبار453261512087044

اللغات/جامعة الكوفة544اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيروان رحيم غضبان طالب454261522108014

اللغات/جامعة الكوفة523اعدادية الكوثر للبناتادبيخديجه حافظ جبر غبن455261522083029

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي كريم افيل كاظم456261511012168

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة583اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميهشام جبر راضي سالم457261511027107

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة573اعدادية االحرار للبناتعلميمنارالهدى علي كريم ناصر458261512106035

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية الحياة المختلطةادبيحاكم كريم مراد حميد459261521151004

طب االسنان/جامعة تكريت675اعدادية النعمانية للبنينعلميسيف محمد هادي حمود460261511009081

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية الزبيدية للبناتعلميزينب علي هاني خانس461261512092020

طب االسنان/جامعة تكريت670اعدادية الكوثر للبناتعلميغيداء يحيى محل شيال462261512083097

الصيدلة/جامعة تكريت673اعدادية اليسر للبناتعلميرفل جواد كاظم عمران463261512109023

الهندسة/جامعة تكريت621اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزهراء كمال ناصر حسين464261512108055

الهندسة/جامعة تكريت617اعدادية التحرير  للبنينعلميعلي ناظم خضير عباس465261511002132

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518اعدادية الكوثر للبناتعلميصفا محمود فيصل درويش466261512083086

الحقوق/جامعة تكريت484اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيبالل حمد عكله حاجم467261521023007

التمريض/جامعة تكريت529اعدادية الزبيدية للبناتعلميحنين قاسم محمد عطيه468261512092015

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفاطمه عثمان ابراهيم محمود469261512108088

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت660اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميايمن مؤيد راهي خصاف470261511049039

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية بلقيس للبناتعلميتبارك وصفي سالم عوده471261512116011

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الميمون للبنينعلميحيدر فرحان جلوب لعيبي472261511033040

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الصويرة للبنينعلميياسر ماجد راضي خلف473261511012283

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحسين خالد عبد فنجان474261511050009

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية الكوت للبناتعلميرؤى ياسر شدهان سلمان475261512096057

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية الهدى للبناتعلميتبارك عبد علي هتيمي476261512090015
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الهندسة/جامعة القادسية639اعدادية الكوت للبناتعلميغدير وصفي ناتي مكطاع477261512096146

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية الكوت للبنينعلميعباس شاكر علي ضميد478261511001104

الهندسة/جامعة القادسية638ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميمياده فالح حسن بدير479261512088041

العلوم/جامعة القادسية547ثانوية المناهل للبناتعلميجيهان اسود محمود سليمان480261512115007

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمصطفى محمد ناهي محسن481261511027101

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية574اعدادية النعمانية للبنينعلميمنتظر ثامر عليوي عصيد482261511009183

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية568اعدادية النعمانية للبنينعلميعمار احمد عليوي عبود483261511009126

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560اعدادية الميمون للبنينعلميايهاب عباس جوده عبد484261511033016

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية شيخ سعد للبنينعلميعلي كاظم مطر علي485261511017062

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسن عبد الحسين خالطي جرش486261511011037

التقانات االحيائية/جامعة القادسية616اعدادية الكوت للبنينعلميحسين سعد غني عزيز487261511001041

التقانات االحيائية/جامعة القادسية612اعدادية التحرير  للبنينعلميرسول محمد عبد ساده488261511002088

التقانات االحيائية/جامعة القادسية609ثانوية الرباب للبناتعلميهند عطا نمر حامد489261512113113

القانون/جامعة القادسية553اعدادية الكوت للبناتعلميسبأ عباس فاضل جودي490261512096124

القانون/جامعة القادسية519اعدادية الموفقية للبناتادبيبلقيس يونس عباس عبيد491261522093009

القانون/جامعة القادسية518اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيمصطفى علي كريم حويس492261521043057

القانون/جامعة القادسية517اعدادية اليسر للبناتادبينور فؤاد محمد محمود493261522109106

القانون/جامعة القادسية503الخارجياتادبيحوراء جاسم كاطع محمد494261522401004

القانون/جامعة القادسية502اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيرحيم محي ناجي فرحان495261521155019

القانون/جامعة القادسية501ثانوية التاميم للبناتادبيفاطمه عبدهللا جادر أسماعيل496261522101017

القانون/جامعة القادسية501ثانوية المركزية للبناتادبياطياف فاضل عريبي كاظم497261522105002

التمريض/جامعة القادسية663اعدادية النعمانية للبناتعلميبنين شمران عبيد كتات498261512087016

الطب/جامعة االنبار677ثانوية الرباب للبناتعلميايالف هاشم كاظم عبد499261512113012

طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزينب عالء حسين طراد500261512074021

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية التحرير  للبنينعلميحسين سامي جبر فتن501261511002056

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحمزه خالد عبد شكير502261511049066

الهندسة/جامعة االنبار625اعدادية الكوت للبناتعلميتسنيم محمد كاظم عرب503261512096039

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار489اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد طارق محي دهام504261511011158

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار534اعدادية االحرار للبناتعلميسلسبيل عبد شنيت كباشي505261512106022

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميشهد خلف علي زهلول506261512108077

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الكوت للبناتعلميدينا علي عبد الرضا لفته507261512096055

الهندسة/الجامعة العراقية628اعدادية الكوت للبناتعلميفاطمه الزهراء كريم كاظم معيلو508261512096149

الهندسة/الجامعة العراقية628اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء صادق ابراهيم محمد509261512096092

الهندسة/الجامعة العراقية627اعدادية شرف الدين للبنينعلميعلي سمير رحيم داود510261511044025
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االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية الميمون للبنينادبياحمد فالح سمير علي511261521033009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية467ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه فاضل حمد محراث512261522161010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية465اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء عبد علي عبد هللا جدوع513261522083028

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444اعدادية الكوثر للبناتادبينوره عادل جبار شهاب514261522083093

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الكوثر للبناتادبيبراء عباس حمادي فلفل515261522083019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية االبرار للبنينادبيضياء صالح حيال فرهود516261521016022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيمحمد لطيف حمود لفته517261521205038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية الغسانية المختلطةادبييونس عيسى خليف عبدهللا518261521156047

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية بو مدين المختلطةادبيمنتظر عبدالسالم غشيم حميد519261521154035

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الكوثر للبناتادبيشفاء جواد عبد الكاظم جلوب520261522083059

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيبالل وهاب معارج نصار521261521023008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية اليسر للبناتادبيبنين أمين محمد عطيب522261522109023

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية الكوثر للبناتادبيندى حسين عباس جواد523261522083087

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563ثانوية الحياة المختلطةادبيعبدهللا فاضل عبيد موازي524261521151014

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب بادي عباس بادي525261522116022

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين صباح مغيتر حداد526261521026013

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556ثانوية تاج الدين للبنينادبيكرار خالد حمزه كريم527261521032037

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية الكوثر للبناتادبينور عماد جويد حسين528261522083089

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيقاسم عالوي جراح بساله529261521025057

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546ثانوية الغسانية المختلطةادبياحمد محروس احمد صالح530261521156006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية536اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد علي حمدان راهي531261521015146

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502اعدادية حلب للبنينادبيعلي هاشم احمد محمد532261521013120

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيمها مازن جبار مهدي533261522108037

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي كريم جاسم طالل534261511050044

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الكوت للبنينعلميامير رزاق سفيح الزم535261511001026

الصيدلة/جامعة بابل683اعدادية الكوت للبناتعلميساره يحيى محمدجعفر عبدالعباس536261512096123

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية الغدير للبناتعلميفاطمه شاهين رجي فليح537261512086068

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء ماجد عريبي محمد538261512097007

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الزبيدية للبناتعلميميس خالد خيرهللا طراد539261512092032

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية الهدى للبناتعلميسوالف كريم مشط جازع540261512090046

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الكوت للبناتعلميانفال ازهر عبد االمير كاظم541261512096021

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية العزيزية للبناتعلميرسل مهدي حميد عاشور542261512110018

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية جصان للبناتعلميوئام مفيد محمد يسر543261512071020

العلوم/جامعة بابل566اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميليلى قيس هادي كريم544261512108096
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العلوم/جامعة بابل563اعدادية الصويرة للبنينعلميعادل قيس حسن سلمان545261511012113

العلوم/جامعة بابل555اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد ميثم نعمه جاسم546261511012232

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل607اعدادية المثنى للبنينعلميحسن حسون حسن مهدي547261511005025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596اعدادية الزهراء للبناتعلميايات علي رشيد مراد548261512097013

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية النعمانية للبنينعلميمحمد عالء فليح حسن549261511009156

علوم البنات/جامعة بابل543اعدادية الكوت للبناتعلميحنين احمد فياض محمد550261512096042

علوم البنات/جامعة بابل531اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحوراء حميد جبر حزام551261512089023

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية الكوثر للبناتعلميغفران هادي كاظم سلمان552261512083096

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية اليسر للبناتعلمينورس وايل كريم موسى553261512109084

علوم البنات/جامعة بابل526ثانوية االنتصارات للبناتعلميهدى حسن برغوث شايع554261512072045

القانون/جامعة بابل529اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين عباس سلومي حسين555261521047035

القانون/جامعة بابل528اعدادية حلب للبنينادبيمحمد سليمان سعيد محمد556261521013158

القانون/جامعة بابل527ثانوية البهجة المختلطةادبيحسين علي نوري حسن557261521167002

القانون/جامعة بابل527ثانوية تاج الدين للبنينادبيمحمود شاكر محمود داود558261521032039

القانون/جامعة بابل526ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسين فاضل تركي جبار559261521158007

القانون/جامعة بابل524اعدادية القدس للبناتادبيزهراء زيد جالل عبد560261522104029

القانون/جامعة بابل523اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي كريم حسون مخيف561261521047086

القانون/جامعة بابل521ثانوية شباب اليوم للبنينادبيمحمد عواد محسن والي562261521030028

القانون/جامعة بابل521اعدادية القطيف للبنينادبياحمد عطيه حديد لفته563261521041009

القانون/جامعة بابل519اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس جليل كون غازي564261521019023

القانون/جامعة بابل517اعدادية النعمانية للبناتادبياستبرق هادي مطر ناصر565261522087002

القانون/جامعة بابل515اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين نعيم سرحان حبيب566261521004033

القانون/جامعة بابل515اعدادية حلب للبنينادبيحسان حسن حسان عبود567261521013034

القانون/جامعة بابل515 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد علي  حسين عبد اللطيف حسين568261521006095

المسيب/الهندسة/جامعة بابل609ثانوية جصان للبناتعلميسرى جواد بشار دعدوش569261512071012

المسيب/الهندسة/جامعة بابل605اعدادية الكوت للبناتعلميهاجر صالح مهدي داود570261512096196

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600اعدادية الكوثر للبناتعلميايناس حمزه محسن دويج571261512083016

هندسة المواد/جامعة بابل623اعدادية القدس للبناتعلميرفل ليث عبد العباس عبد هللا572261512104030

الطب/جامعة النهرين694اعدادية الكوت للبنينعلميحسن نجاح جياد كاظم573261511001047

الطب/جامعة النهرين693اعدادية الزبيدية للبنينعلميماهر قحطان كريم عليوي574261511011146

الطب/جامعة النهرين692اعدادية الحي للبناتعلميمريم جعفر حسين مشاري575261512107091

الطب/جامعة النهرين692الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرعلميعلي طه ابراهيم عبود576261511029011

الطب/جامعة النهرين692اعدادية الحي للبناتعلمينمارق ابراهيم عريبي حسن577261512107098

الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية الصويرة للبنينعلميحسين علي يوسف ساجت578261511012065
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الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية الكوت للبناتعلميحنين ليث بدر فتحي579261512096044

الهندسة/جامعة النهرين662اعدادية االحرار للبناتعلميحوراء حمودي كالن خلف580261512106013

العلوم/جامعة النهرين579اعدادية الصويرة للبنينعلميحمزه سنجار عويد حمزه581261511012074

العلوم السياسية/جامعة النهرين566اعدادية العزيزية للبناتادبيدعاء باسم جاسم عباس582261522110015

العلوم السياسية/جامعة النهرين518ثانوية تاج الدين للبنينادبيمرتضى عبد االمير دويج عبيد583261521032040

العلوم السياسية/جامعة النهرين507ثانوية تاج الدين للبنينادبيزكريا احمد فاضل حسن584261521032016

الهندسة/جامعة ديالى662ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميميس سعدون تومان حمدي585261512120115

الهندسة/جامعة ديالى634اعدادية الزاكيات للبناتعلميغسق جبار عيدان ضمد586261512103053

الهندسة/جامعة ديالى620ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميايناس سليم عبد الحسن غزيوي587261512120020

الهندسة/جامعة ديالى616اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميعلي صادق مهدي حطاب588261511027065

الهندسة/جامعة ديالى612اعدادية النعمانية للبناتعلميصفا زهير مسلم جبوري589261512087078

الهندسة/جامعة ديالى609اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد رحمن عبد ردام590261511011154

العلوم/جامعة ديالى542اعدادية الصويرة للبنينعلميعبد هللا وضاح جليل جاسم591261511012134

العلوم/جامعة ديالى541اعدادية الزبيدية للبنينعلميسيف علي جابر شنشول592261511011082

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى523اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد ستار عيدان شمران593261521025068

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد حامد عبد الساده علي594261511049175

طب االسنان/جامعة كربالء684اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفاطمه اسماعيل محمود غزال595261512108084

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية الكوت للبنينعلميامير رشاد جاسم محسن596261511001027

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية الزهراء للبناتعلميسجى يوسف عيسى عويد597261512097056

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الكوثر للبناتعلميرفل قاسم حسين عبد هللا598261512083048

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الكوت للبنينعلميمنتظر رسام جياد كاظم599261511001214

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الصويرة للبنينعلميكاظم الغيظ مكي دويج عبيد600261511012189

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية الرباب للبناتعلميهبه عريبي رحيمه محمد601261512113111

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية الزبيدية للبنينعلميحيدر حمد هللا كاظم حسين602261511011064

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية رملة للبناتعلمينور جمعه حسن خليف603261512075045

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد حسين علي عبد الغني عبد الكريم604261511001168

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الكوت للبناتعلميحوراء جدران جبر ياسين605261512096046

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية القدس للبناتعلميزهراء سلمان نعمه لهيب606261512104039

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية النعمانية للبنينعلميمصطفى ابراهيم ساجت سلمان607261511009176

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية النعمانية للبنينعلميضياء جبار جياد رداد608261511009084

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية اليسر للبناتعلميسارة عبد الكريم جبوري شبيب609261512109038

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية التحرير  للبنينعلميخالد جبر مجيد حميد610261511002082

العلوم/جامعة كربالء599اعدادية القدس للبناتعلميزينب علي ياسين جبار611261512104051

العلوم/جامعة كربالء590اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزهراء ماجد مظلوم شهيب612261512108056
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العلوم/جامعة كربالء581اعدادية شيخ سعد للبنينعلميحسن محمد خلف محمد613261511017025

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميمأب ماجد شبرم مرهج614261512120107

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزينب عايد خضير عباس615261512074018

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي دريب هراطه محمد616261511012154

القانون/جامعة كربالء530اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى عليوي شالكه منهل617261521004115

القانون/جامعة كربالء525اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبتول كميل علوان عكله618261522102008

القانون/جامعة كربالء521 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى عباس فالح حسن619261521006096

القانون/جامعة كربالء520ثانوية المركزية للبناتادبيكوثر عبد المجيد محمد خضير620261522105011

القانون/جامعة كربالء520اعدادية القدس للبناتادبينبأ سليم ميذاب عليوي621261522104059

القانون/جامعة كربالء518اعدادية دجلة للبنينادبياحمد عقيل سامي عبد الخالق622261521020004

القانون/جامعة كربالء516اعدادية حلب للبنينادبيمحمد حاتم كامل حسين623261521013151

القانون/جامعة كربالء514اعدادية بدرة للبنينادبيعلي جواد كاظم بوري624261521021031

القانون/جامعة كربالء514ثانوية شباب اليوم للبنينادبيصالح ناجي بهلول علي625261521030016

القانون/جامعة كربالء512ثانوية شباب اليوم للبنينادبيحسين عبد الحسن صحن كاطع626261521030008

القانون/جامعة كربالء512اعدادية شرف الدين للبنينادبياحمد طالب علي حسين627261521044004

القانون/جامعة كربالء511ثانوية الصباح المختلطةادبياحمد صكبان غزاي فضي628261521162002

القانون/جامعة كربالء511اعدادية رملة للبناتادبيريام جالل فرحان كاظم629261522075017

القانون/جامعة كربالء510ثانوية جصان للبناتادبيحوراء صالح حسن كريم630261522071004

القانون/جامعة كربالء507اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد عجيل نصيف سعدون631261521004045

القانون/جامعة كربالء507اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمنير بشير يعرب زاهي632261521015172

القانون/جامعة كربالء507اعدادية الحسين للبنينادبيعالء هيثم جبار كاظم633261521028024

القانون/جامعة كربالء506ثانوية شباب اليوم للبنينادبيحمزه جساب علو عالك634261521030009

القانون/جامعة كربالء506اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه قاسم محمد محسن635261522086062

القانون/جامعة كربالء504ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيمروه حمودي سلمان عوفي636261522250028

العلوم السياحية/جامعة كربالء533اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزينب فالح حسن عبيس637261512074023

العلوم السياحية/جامعة كربالء454ثانوية االنتصارات للبناتادبينضال هاشم حايف راضي638261522072037

العلوم السياحية/جامعة كربالء449اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيكرار سالم رضا يوده639261521022076

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد سعيد ارشيد سباح640261511001172

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية الغدير للبناتعلمينور العيون فاهم نعمه حسن641261512086081

الهندسة/جامعة ذي قار663اعدادية الغدير للبناتعلميندى صالح شمخي كاطع642261512086079

الهندسة/جامعة ذي قار662اعدادية رملة للبناتعلميرغده حميد شخيتر دخيل643261512075017

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية رملة للبناتعلميسجى ستار جابر كرم هللا644261512075028

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية المصطفى للبنينعلميحاتم كريم رزاق عذيب645261511019007

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميعلي عدنان نعيم شاتول646261511027067
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الهندسة/جامعة ذي قار656ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميسجى باسم شاكر سكر647261512120076

الهندسة/جامعة ذي قار656اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميجاسم محمد راضي ابراهيم648261511155009

الهندسة/جامعة ذي قار655اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى فرحان كاظم جالب649261512097087

الهندسة/جامعة ذي قار653اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى علي حميد جبيل650261512097086

العلوم/جامعة ذي قار619ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميزينب نجم عبد زغير651261512088023

العلوم/جامعة ذي قار590اعدادية شيخ سعد للبنينعلميحسين علي سلمان جهلول652261511017032

القانون/جامعة ذي قار546اعدادية الزهراء للبناتعلميارجوان محمد هاشم حنون653261512097002

القانون/جامعة ذي قار521ثانوية بو مدين المختلطةادبيعباس عبدالحسين جحيل حميدي654261521154020

القانون/جامعة ذي قار521اعدادية الميمون للبنينادبياحمد كاظم عصواد عبد655261521033011

القانون/جامعة ذي قار511اعدادية سيد االنام للبنينادبيبرير علي مطشر علوان656261521046006

القانون/جامعة ذي قار501اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء جبار عبد عون عبود657261522097029

االعالم/جامعة ذي قار455اعدادية دجلة للبنينادبياحمد فليح علي حسون658261521020005

االعالم/جامعة ذي قار454ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب غني رفش ياسر659261522116026

طب االسنان/جامعة كركوك675اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميوسن ثامر ناجي محيسن660261512108119

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك509اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء كريم طعمه مفتن661261522102023

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك488ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء نبيل فيصل لطيف662261522113023

الطب/جامعة واسط704اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميتقى نبيل رشيد حميد663261512102019

الطب/جامعة واسط702اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميآيه نعيم عبدالكريم محمد664261512102005

الطب/جامعة واسط702اعدادية الكوت للبناتعلميدانيه علي عبد الحسين خيري665261512096050

الطب/جامعة واسط701اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميحسن عالوي كاظم عباس666261511027016

الطب/جامعة واسط699اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء علي ناصر حلو667261512096098

الطب/جامعة واسط698اعدادية الكوت للبناتعلميصفا محمد عيل زعيبل668261512096134

الطب/جامعة واسط698اعدادية الكوت للبناتعلميرؤد عامر اسماعيل خضير669261512096056

الطب/جامعة واسط698اعدادية الزهراء للبناتعلمينرجس محمد عبد محمد علي670261512097083

الطب/جامعة واسط698ثانوية المناهل للبناتعلميليلى حسن نوري رضا671261512115025

الطب/جامعة واسط697اعدادية الهدى للبناتعلميتبارك ماجد عبيد حسين672261512090016

الطب/جامعة واسط696.8ثاتوية المتميزينعلمياحمد صبيح لفتة فرحان673261511040002

الطب/جامعة واسط695اعدادية الكوت للبنينعلمياحمد كاظم حسين مخرمش674261511001018

الطب/جامعة واسط694اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميوسام عليل عجيل مطرود675261511049242

الطب/جامعة واسط694ثانوية العزة للبناتعلميزينه سمير مجيد هاشم676261512099027

الطب/جامعة واسط693اعدادية الكوت للبناتعلميأيه ناريمان عبد االمير كاظم677261512096014

الطب/جامعة واسط693ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميتبارك احمد عبد الحسن عبد الكاظم678261512120024

الطب/جامعة واسط692اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد راضي مطر كامل679261511005005

الطب/جامعة واسط692اعدادية الكوت للبناتعلميشمس حيدر خضير عباس680261512096132
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الطب/جامعة واسط691اعدادية الزاكيات للبناتعلمينور فاضل علي عيسى681261512103068

الطب/جامعة واسط690.8ثاتوية المتميزينعلميمحمد عبد الناصر عبد الرضا عليوي682261511040016

الطب/جامعة واسط690اعدادية رملة للبناتعلميزينب مهند يونس هاشم683261512075025

الطب/جامعة واسط690اعدادية الفاضالت للبناتعلميديانا ناجي عايد قاسم684261512082007

الطب/جامعة واسط690اعدادية الحمزة للبنينعلميمحسن عادل كاظم طواله685261511003137

الطب/جامعة واسط690اعدادية الكوت للبناتعلميحوراء مهدي صبر جودة686261512096048

الطب/جامعة واسط690اعدادية الكوت للبناتعلميوسن علي مجيد حامي687261512096203

الطب/جامعة واسط689اعدادية الكوت للبنينعلميزياد مجيد صكبان عبد688261511001075

الطب/جامعة واسط689اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميكريم حسن ناصر حسين689261511049154

الطب/جامعة واسط688اعدادية الغدير للبناتعلميام البنين جواد كاظم سالم690261512086007

الطب/جامعة واسط688اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم جاسم محمد رسن691261512097075

الطب/جامعة واسط688اعدادية الخوارزمي للبناتعلميبيارق طالب خضير حسن692261512111008

الطب/جامعة واسط687اعدادية الزاكيات للبناتعلميزهراء جعفر عريبي جاسم693261512103027

الطب/جامعة واسط687اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد ناظم طعمه محمد694261511012233

الطب/جامعة واسط687اعدادية الزاكيات للبناتعلمينبأ فتاح جبر عباس695261512103062

الطب/جامعة واسط687اعدادية الكوت للبنينعلمياحمد عبد الكريم عيدان حافظ696261511001012

الطب/جامعة واسط686اعدادية الحسين للبنينعلميسعيد جندي لهمود مجيد697261511028072

الطب/جامعة واسط686ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلمينورا كريم صخي صالح698261512088048

الطب/جامعة واسط686اعدادية الحي للبناتعلميتبارك ناظم ناصر مطير699261512107031

الطب/جامعة واسط686اعدادية الحي للبناتعلميجمانه صالح الدين مهدي عمران700261512107033

الطب/جامعة واسط686اعدادية الكوت للبناتعلميآيه عويد محمد عجيل701261512096011

الطب/جامعة واسط686اعدادية الكوت للبناتعلمينورالهدى مهدي عبدالكريم عبدالحسين702261512096194

الطب/جامعة واسط686اعدادية الكوت للبناتعلمينورهان طه ياسين عباس703261512096195

الطب/جامعة واسط686اعدادية الميمون للبنينعلمياحمد جاسم زايد سلمان704261511033003

الطب/جامعة واسط686اعدادية النعمانية للبنينعلميمحمد اسماعيل ابراهيم حسن705261511009144

الطب/جامعة واسط686اعدادية الكوت للبنينعلميحسن علي عطيه مهنه706261511001043

الطب/جامعة واسط685اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد رشاد علي كريم707261511049012

الطب/جامعة واسط685اعدادية الهدى للبناتعلمياالء فوزي حسن زاير708261512090006

الطب/جامعة واسط685اعدادية المثنى للبنينعلميرسول احمد حمزه محسن709261511005045

الطب/جامعة واسط685اعدادية الصويرة للبنينعلميحسام الدين سلمان احمد صالح710261511012046

طب االسنان/جامعة واسط692ثانوية الرباب للبناتعلميسجا خيري فرحان عبود711261512113061

طب االسنان/جامعة واسط684اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء اياد سلطان برهان712261512096082

طب االسنان/جامعة واسط684اعدادية الهدى للبناتعلميشيماء ربيع عبد رهيف713261512090050

طب االسنان/جامعة واسط683اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميسرى هشام تقي ياسر714261512102052
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طب االسنان/جامعة واسط683اعدادية الكوت للبناتعلميانفال نعيم عجيل حنوش715261512096022

طب االسنان/جامعة واسط683اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميشهد قاسم جواد كاظم716261512108078

طب االسنان/جامعة واسط683ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميرحاب فالح عباس دلي717261512088013

طب االسنان/جامعة واسط683اعدادية العزة للبنينعلميعلي صالح حسين عبد718261511007108

طب االسنان/جامعة واسط682ثانوية الرباب للبناتعلميغفران محمد كامل فرحان719261512113071

طب االسنان/جامعة واسط682اعدادية الحي للبناتعلميرسل كاظم عطيه عبد الساده720261512107047

طب االسنان/جامعة واسط682اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحيدر شهيد عذاب سلطان721261511050018

طب االسنان/جامعة واسط682اعدادية الزهراء للبناتعلمياستبرق سلمان جميل يحيى722261512097003

طب االسنان/جامعة واسط681.2ثاتوية المتميزينعلميمحمد جواد محمد رشيد محمد جواد محمد رشيد723261511040013

طب االسنان/جامعة واسط681اعدادية الكوت للبنينعلميحسن حسيب حسن منادي724261511001040

طب االسنان/جامعة واسط681اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميسارة علي خضير حربي725261512102044

طب االسنان/جامعة واسط681اعدادية التحرير  للبنينعلميرامي رحمان محسن عالوي726261511002085

طب االسنان/جامعة واسط681ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميساره موسى مطلك عزال727261512120074

طب االسنان/جامعة واسط681اعدادية الكوت للبنينعلميزين العابدين محمد عليوي محسن728261511001080

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الهدى للبناتعلميامال حميد جاسم سلطان729261512090007

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الحمزة للبنينعلميمرتضى ستار جبار سالم730261511003154

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب محسن صبري راضي731261512097044

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسين عبد ياسر كركوش732261511049060

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الكوت للبناتعلمينورالهدى عباس هديد جبار733261512096193

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الكوت للبناتعلميساره نصيف جاسم عبادي734261512096122

طب االسنان/جامعة واسط679ثانوية بلقيس للبناتعلميضي سالم زناد عبدهللا735261512116033

طب االسنان/جامعة واسط679ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميفيان حمد هللا خدايار سليم736261512120103

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية الميمون للبنينعلميعلي حسين نعيمه سعيد737261511033070

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية الكوت للبناتعلميمريم باسم علي مراد باقر738261512096165

طب االسنان/جامعة واسط679ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميحسين قاسم عليوي غالي739261511038022

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفرح جمال سلمان عبد740261512108091

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية الحي للبناتعلميجمانه محسن عبد زغير741261512107034

طب االسنان/جامعة واسط678اعدادية القدس للبناتعلميرسل عيسى محمد جعفر عبد العباس742261512104026

الهندسة/جامعة واسط673اعدادية الحي للبناتعلميتقى خليل برهان راضي743261512107032

الهندسة/جامعة واسط673اعدادية الكوت للبناتعلميزينب قاسم عليوي مهدي744261512096113

الهندسة/جامعة واسط670اعدادية الزاكيات للبناتعلمياسراء فهد حساني ظاهر745261512103005

الهندسة/جامعة واسط669اعدادية الغدير للبناتعلميمها سالم جواد كاظم746261512086076

الهندسة/جامعة واسط669ثانوية الرباب للبناتعلميايمان جار هللا حلو زاير747261512113013

الهندسة/جامعة واسط668اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب حسام جبار عبد748261512089052
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الهندسة/جامعة واسط667اعدادية الهدى للبناتعلميبنين كريم حسين علي749261512090013

الهندسة/جامعة واسط666ثانوية الحفرية للبناتعلميزينب خضر محمد خلف750261512091018

الهندسة/جامعة واسط666اعدادية الكوت للبنينعلميذو الفقار علي حسين معيوف751261511001068

الهندسة/جامعة واسط665ثانوية الرباب للبناتعلميايه خالد جليل مهدي752261512113016

الهندسة/جامعة واسط663اعدادية الزهراء للبناتعلمييقين حيدر هادي رؤوف753261512097098

الهندسة/جامعة واسط662اعدادية الكوت للبناتعلميريام عادل حمزه غريب754261512096079

الهندسة/جامعة واسط662اعدادية الكوت للبناتعلميمريم طارق خالد عبدالجبار755261512096167

الهندسة/جامعة واسط662اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشيرين حسين علوان عبيد756261512089071

الهندسة/جامعة واسط661اعدادية الحي للبناتعلميهدى قاسم شمخي جبر757261512107109

الهندسة/جامعة واسط661اعدادية الفاضالت للبناتعلمينور الهدى زامل حافظ شنان758261512082027

الهندسة/جامعة واسط661اعدادية الزاكيات للبناتعلميزينب علي صاحب كروالي759261512103036

الهندسة/جامعة واسط661ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميزمزم منذر حسن شيشخان760261512088016

الهندسة/جامعة واسط661اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد بشير حسن فياض761261511001163

الهندسة/جامعة واسط661اعدادية الكوثر للبناتعلميبتول عبد الكريم سلمان محمد762261512083018

الهندسة/جامعة واسط660اعدادية الغدير للبناتعلميبراء طالب محسن محمد763261512086015

الهندسة/جامعة واسط660اعدادية الحمزة للبنينعلميعباس مالك راضي عباس764261511003094

الهندسة/جامعة واسط659اعدادية فضة  للبناتعلميرحاب علي فائز عبد الكريم صادق765261512095009

الهندسة/جامعة واسط659اعدادية الهدى للبناتعلميفاتن رحيم كريم جلهام766261512090054

الهندسة/جامعة واسط659اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسين علي عبد الحسين أسماعيل767261511049061

الهندسة/جامعة واسط658اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد غايب شهد عويز768261511049020

الهندسة/جامعة واسط658اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب مكي حسين سالم769261512097046

الهندسة/جامعة واسط658اعدادية الكوت للبناتعلميزينب رحيم عبيد شاطي770261512096109

الهندسة/جامعة واسط658ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميزينب صباح لفته عذاب771261512088021

الهندسة/جامعة واسط658اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمالك عبد هللا يحيى ابراهيم772261511049160

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد رشيد عبدالنبي سلمان773261511049013

الهندسة/جامعة واسط657ثانوية جصان للبناتعلميرسل محمد كريم محمد774261512071005

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية الهدى للبناتعلميرباب كريم فرحان عبود775261512090024

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية الصويرة للبنينعلميسجاد عبد الكريم مخيلف عطيه776261511012098

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية الحسين للبنينعلميمؤتمن ماجد صبيح خسباك777261511028122

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميهدير فالح شدهان موسى778261512102079

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية االحرار للبناتعلمياالء فاضل كاظم عباس779261512106008

الهندسة/جامعة واسط657اعدادية القدس للبناتعلميفاطمه سامي صاحب حسين780261512104070

الهندسة/جامعة واسط656ثانوية العزة للبناتعلميبيان عامر خلف سباهي781261512099005

الهندسة/جامعة واسط656اعدادية الكوت للبنينعلميبالل منير ظاهر كمر782261511001037
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الهندسة/جامعة واسط656اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين عبد العباس عبيد عايز783261512097027

الهندسة/جامعة واسط656ثانوية جصان للبناتعلميسبأ جابر عبد الكريم مجيد784261512071010

الهندسة/جامعة واسط656اعدادية الغدير للبناتعلميسجى رحم محسن ساير785261512086049

الهندسة/جامعة واسط656اعدادية الميمون للبنينعلميعلي صبري يونس عبد786261511033074

الهندسة/جامعة واسط656اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه نعيم شامي عبود787261512097068

الهندسة/جامعة واسط655ثانوية الرباب للبناتعلميساره علي عبد الحسن عبد هللا788261512113060

الهندسة/جامعة واسط655اعدادية النعمانية للبناتعلميمنتهى ساهي عبد زيد حسان789261512087103

الهندسة/جامعة واسط654اعدادية النعمانية للبناتعلميرجوه صالح حربي بخت790261512087041

الهندسة/جامعة واسط654اعدادية المشكاة للبناتعلميآمنه زياد كوكز جابر791261512094005

الهندسة/جامعة واسط653اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى هالل خضير حسين792261511001210

الهندسة/جامعة واسط653ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزينب محمد محمود رشيد793261512120067

الهندسة/جامعة واسط653ثانوية الرباب للبناتعلمينور علي عبد الرزاق مهدي794261512113107

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية الكوت للبناتعلمينور خضر عباس زين العابدين795261512096185

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية الكوت للبناتعلميمروه علي كريم شندوخ796261512096164

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية اليسر للبناتعلميتقى خضير عبد العباس محمود797261512109011

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية دجلة للبنينعلميسعد حسين حسوني فازع798261511020040

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية رملة للبناتعلميابرار محسن نجمان عبد هللا799261512075003

الهندسة/جامعة واسط651اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميزكريا يحيى كاظم حسن800261511027039

الهندسة/جامعة واسط651اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعمار قاسم دليفي عكروك801261511049140

الهندسة/جامعة واسط649ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميايهام حامد تركي عباس802261512088004

الهندسة/جامعة واسط649ثانوية الفاطمية للبناتعلميايه ظاهر محسن مهاوش803261512081004

الهندسة/جامعة واسط648اعدادية المثنى للبنينعلميباقر مهدي ناهي مهنه804261511005017

الهندسة/جامعة واسط647اعدادية النعمانية للبناتعلميالرا سعد امين غانم805261512087097

الهندسة/جامعة واسط647ثانوية الرباب للبناتعلميفاطمه صباح علي محيبس806261512113074

الهندسة/جامعة واسط647ثانوية الرباب للبناتعلميفاطمه علي ناصر سميط807261512113077

الهندسة/جامعة واسط647ثانوية الرباب للبناتعلميقبس خضير طعمه رضا808261512113083

الهندسة/جامعة واسط647ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميايمان حربي عبد النور عواد809261512088003

الهندسة/جامعة واسط647اعدادية الكوت للبناتعلميرانيا عبد االمير ناجي دلي810261512096058

الهندسة/جامعة واسط647ثانوية جصان للبناتعلميزهراء مهند سعيد غالم811261512071008

الهندسة/جامعة واسط647اعدادية الهدى للبناتعلميبتول حسن زاير اكعيد812261512090012

الهندسة/جامعة واسط646.3ثاتوية المتميزينعلمياحمد خالد محمود معارك813261511040001

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية الزاكيات للبناتعلميرسل قاسم محمد مري814261512103025

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية االحرار للبناتعلمياسماء لفته زغير ناهي815261512106007

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء كامل خلف وادي816261512096102
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الهندسة/جامعة واسط646ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء اياد عجمي مجول817261512113043

الهندسة/جامعة واسط646ثانوية بلقيس للبناتعلمياماني ضياء سلمان بطوش818261512116007

الهندسة/جامعة واسط646ثانوية الرباب للبناتعلميناريمان غافل بدر عبود819261512113097

الهندسة/جامعة واسط646ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميمروه قيس عبد الكريم علي820261512120108

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية القدس للبناتعلميطيبه عادل يونس عباس821261512104062

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية الكوت للبناتعلمينور باسم محمد غالم822261512096184

الهندسة/جامعة واسط645اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد عزيز علوان حمزه823261511001178

الهندسة/جامعة واسط645ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميزهراء اركان علوان صيوان824261512114015

الهندسة/جامعة واسط645اعدادية الكوت للبناتعلميبراء رحيم كاظم محمد825261512096027

الهندسة/جامعة واسط645اعدادية الكوت للبنينعلميعلي محسن لفته خزي826261511001134

الهندسة/جامعة واسط645اعدادية الزهراء للبناتعلميساره طاهر يحيى حسن827261512097050

الهندسة/جامعة واسط644اعدادية رملة للبناتعلميتبارك منعم عيدان صالح828261512075012

الهندسة/جامعة واسط644اعدادية الكوت للبناتعلميالهام كاظم عبد الحسين اديغم829261512096017

الهندسة/جامعة واسط644اعدادية االحرار للبنينعلميمصطفى راضي صادق راضي830261511018039

العلوم/جامعة واسط666ثانوية الرباب للبناتعلميسجود علي جاسم عبد831261512113062

العلوم/جامعة واسط638اعدادية االحرار للبناتعلميسمر عايد محمد ازعيل832261512106025

العلوم/جامعة واسط632اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء رياض غالي فهد833261512097036

العلوم/جامعة واسط632اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميطيبه محمد سعد محمد834261512102057

العلوم/جامعة واسط631اعدادية الميمون للبنينعلمياحمد عبد الكاظم فرحان مخرب835261511033008

العلوم/جامعة واسط626ثانوية الرباب للبناتعلميمريم اسعد كاظم علي836261512113089

العلوم/جامعة واسط621اعدادية اليسر للبناتعلميغفران علي حسين ثابت837261512109053

العلوم/جامعة واسط619اعدادية الكوت للبنينعلميمهند منعم حسين جبر838261511001222

العلوم/جامعة واسط619ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميضرغام فؤاد كاظم محيسن839261511038035

العلوم/جامعة واسط617ثانوية المناهل للبناتعلميآيه محمد عبدالحسين خيري840261512115001

العلوم/جامعة واسط614ثانوية الرباب للبناتعلمياالء بدر فرحان زيد841261512113007

العلوم/جامعة واسط614اعدادية االحرار للبناتعلميرسل كريم ابراهيم عباس842261512106015

العلوم/جامعة واسط612ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميهديل محمد عبد خليف843261512159008

العلوم/جامعة واسط607اعدادية اليسر للبناتعلميحنين كامل بديوي دراج844261512109015

العلوم/جامعة واسط604اعدادية الكوت للبناتعلميزينب ميثم كمر عبود845261512096114

العلوم/جامعة واسط603اعدادية فضة  للبناتعلميساره سالم عبد والي846261512095017

العلوم/جامعة واسط602اعدادية الزاكيات للبناتعلميحوراء نصيف جاسم حسن847261512103021

العلوم/جامعة واسط599ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميرائد عزيز عباس ساجت848261511159008

العلوم/جامعة واسط599اعدادية اليسر للبناتعلميحنين فرحان عباس اكبر849261512109014

العلوم/جامعة واسط598اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء سلمان جازع حيال850261512090035
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العلوم/جامعة واسط598اعدادية الهدى للبناتعلمينور حسين نعمان صكبان851261512090065

العلوم/جامعة واسط598اعدادية الهدى للبناتعلميرحاب عالء جابر ذهب852261512090025

العلوم/جامعة واسط598اعدادية الميمون للبنينعلميعادل جالل جفاة سعدون853261511033056

العلوم/جامعة واسط596ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميتقوى غالب حمد كاظم854261512120031

العلوم/جامعة واسط596اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعلي عبد الحسين مطر مسعود855261511022123

العلوم/جامعة واسط595اعدادية الفاضالت للبناتعلميابتهال ستار حسن مهدي856261512082001

العلوم/جامعة واسط595اعدادية الزاكيات للبناتعلميفاطمه كريم معيلو حسين857261512103056

العلوم/جامعة واسط594اعدادية المشكاة للبناتعلميشهد شاكر رحيمه زريع858261512094030

العلوم/جامعة واسط594اعدادية الزبيدية للبناتعلمياسراء ستار جبار شحاذه859261512092004

العلوم/جامعة واسط592ثانوية الرباب للبناتعلميسمانه محمد ابراهيم اسماعيل860261512113064

العلوم/جامعة واسط592ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء شاكر عبد رمضان861261512113050

العلوم/جامعة واسط590اعدادية الزاكيات للبناتعلميمنار كامل عبد داود862261512103060

العلوم/جامعة واسط590اعدادية الكوت للبناتعلميميس قاهر كاظم عواد863261512096176

العلوم/جامعة واسط589اعدادية االحرار للبنينعلميصادق حسن مهاوش نذير864261511018019

العلوم/جامعة واسط588اعدادية رملة للبناتعلميزهراء علي حسين ازرك865261512075019

العلوم/جامعة واسط587ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميفريال خلف حسن سعيد866261512120102

العلوم/جامعة واسط587اعدادية الميمون للبنينعلميحسين علي جبار عباس867261511033030

العلوم/جامعة واسط585اعدادية اليسر للبناتعلميأيات حمدان فرهود بشيت868261512109002

العلوم/جامعة واسط584اعدادية الكوت للبنينعلميرأفت مهند عبد هللا نجم869261511001070

العلوم/جامعة واسط580اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسن هادي عبد الصاحب عرار870261511049056

العلوم/جامعة واسط580اعدادية الهدى للبناتعلميسمر احمد زويد خليف871261512090044

العلوم/جامعة واسط580اعدادية الفاضالت للبناتعلميايات ابراهيم منصور كامل872261512082002

العلوم/جامعة واسط579اعدادية االمام الرضا ع للبنينعلمياياد حاكم دبعن لفته873261511043007

العلوم/جامعة واسط579اعدادية الكرامة للبنينعلميعمر ابراهيم سلمان محسن874261511004054

العلوم/جامعة واسط579ثانوية العزة للبناتعلميأيات غازي موسى عبد الحسن875261512099002

العلوم/جامعة واسط578ثانوية الرباب للبناتعلمياسراء حيدر عبد الرضا حسين876261512113004

العلوم/جامعة واسط577اعدادية شيخ سعد للبنينعلميجاسم محمد هاشم عوده877261511017016

العلوم/جامعة واسط577اعدادية الكوت للبناتعلميتبارك حسين عباس فليح878261512096033

العلوم/جامعة واسط577اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميزهراء صادق برهان يسر879261512102033

العلوم/جامعة واسط576ثانوية سمية للبناتعلميفاطمه فيحان خفيف فرحان880261512118009

العلوم/جامعة واسط576اعدادية النعمانية للبنينعلميحيدر صباح ابراهيم خلف881261511009061

العلوم/جامعة واسط576ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميزينه جبار سلمان فيصل882261512159002

العلوم/جامعة واسط575اعدادية الغدير للبناتعلميزهراء خضير زيدان ضميد883261512086039

العلوم/جامعة واسط575ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلمياكرم محسن جارهللا خريبط884261511160001
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العلوم/جامعة واسط574اعدادية الغدير للبناتعلميخديجه قاسم محمد بجاي885261512086024

العلوم/جامعة واسط574اعدادية الزاكيات للبناتعلميلمياء خالد خضير عباس886261512103057

العلوم/جامعة واسط573اعدادية الفاضالت للبناتعلميزينب رزاق كريم ذويب887261512082016

العلوم/جامعة واسط572اعدادية الكرامة للبنينعلميمرتضى حسن حمد عكال888261511004070

العلوم/جامعة واسط572اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميبشار صالح مهدي عزيز889261511022025

العلوم/جامعة واسط572اعدادية الكوت للبناتعلميهاجر ماجد حميد توفيق890261512096197

العلوم/جامعة واسط572اعدادية الكوت للبنينعلميحسين ثابت عذيب ابو العج891261511001052

العلوم/جامعة واسط570ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميصابرين جبار سلمان فيصل892261512159003

العلوم/جامعة واسط570اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى عدنان خليفه حجي893261512097085

العلوم/جامعة واسط570ثانوية جصان للبناتعلميزهراء كريم يوسف بالسم894261512071006

العلوم/جامعة واسط570اعدادية اليسر للبناتعلميهدى صادق سعيد سلمان895261512109088

العلوم/جامعة واسط569اعدادية التحرير  للبنينعلميامير لؤي عبد المطلب محمد رشيد896261511002030

العلوم/جامعة واسط569اعدادية العزة للبنينعلميرسول علي مطر سلمان897261511007061

العلوم/جامعة واسط568اعدادية الكوت للبنينعلميواثق جبار حنكال سهيل898261511001226

العلوم/جامعة واسط568اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميكاظم لفته جبر زغير899261511022137

العلوم/جامعة واسط567اعدادية المشكاة للبناتعلمياسماء سعود عزيز مشل900261512094004

العلوم/جامعة واسط567اعدادية رملة للبناتعلميرسل حسن مراد جواد901261512075015

العلوم/جامعة واسط567ثانوية الرباب للبناتعلميفاطمه علي حسن هليل902261512113076

العلوم/جامعة واسط566اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد هبر بندر مذكور903261511022167

العلوم/جامعة واسط566ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميياسين ستار عيالن حسين904261511160015

العلوم/جامعة واسط565ثانوية الفاطمية للبناتعلميهدى هادي عبيد مظلوم905261512081024

العلوم/جامعة واسط564ثانوية الرباب للبناتعلميبراء علي هاشم حسن906261512113020

العلوم/جامعة واسط564اعدادية الهدى للبناتعلميدعاء حسين نعمان صكبان907261512090022

العلوم/جامعة واسط563اعدادية العزة للبنينعلميكرار فيصل هرو عذاب908261511007132

العلوم/جامعة واسط562ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميعال صباح حمزه دهيدي909261512120091

العلوم/جامعة واسط561اعدادية االحرار للبنينعلميحسين علي فليح مهدي910261511018011

العلوم/جامعة واسط561اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه نعمه محمد حسن911261512109063

العلوم/جامعة واسط561اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميحوراء حسين جبر زامل912261512108026

العلوم/جامعة واسط561ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميمروة عباس علي هادي913261512159005

العلوم/جامعة واسط560ثانوية بلقيس للبناتعلمينور حسين جواد كاظم914261512116045

العلوم/جامعة واسط559اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينة علوان عزيز جعفر915261512089061

العلوم/جامعة واسط558اعدادية الميمون للبنينعلمياحمد عبد الحسن عجيل حزام916261511033006

العلوم/جامعة واسط558اعدادية النعمانية للبنينعلميكرار حيدر حمزه عذاب917261511009139

العلوم/جامعة واسط558اعدادية المثنى للبنينعلميمحمود لطيف نعمه سالم918261511005130
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العلوم/جامعة واسط558ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميحسن نعيم بدوي سلطان919261511201034

العلوم/جامعة واسط557ثانوية المناهل للبناتعلميضحى حسين سعد حنوف920261512115021

العلوم/جامعة واسط557اعدادية الكوت للبنينعلميعلي نصيف جاسم توفيق921261511001140

العلوم/جامعة واسط556اعدادية االحرار للبناتعلميهبه عيدان غانم حيدر922261512106042

العلوم/جامعة واسط556اعدادية االحرار للبناتعلميآيه حسن علي حمود923261512106004

العلوم/جامعة واسط555اعدادية الغدير للبناتعلميايمان حسين طاهر مهدي924261512086011

العلوم/جامعة واسط555اعدادية بدرة للبنينعلميفالح حسن ضمد راضي925261511021015

العلوم/جامعة واسط555اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميحسن جبار كاظم عليوي926261511022029

العلوم/جامعة واسط555ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء حامد معيدي وادي927261512113045

العلوم/جامعة واسط554اعدادية النعمانية للبناتعلمينور عباس علي تومان928261512087115

العلوم/جامعة واسط554اعدادية االحرار للبناتعلميعال عبدالحسين فطيسه كباشي929261512106029

العلوم/جامعة واسط553اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء حيدر عبد االمير عبد السيد930261512096088

العلوم/جامعة واسط553اعدادية النور للبناتعلميأديان أحمد عبدالواحد بداي931261512119001

العلوم/جامعة واسط553ثانوية العزة للبناتعلميزينب جاسم شاكر محمود932261512099023

العلوم/جامعة واسط552اعدادية اليسر للبناتعلميدالل زيدان مسعود عوده933261512109021

العلوم/جامعة واسط552اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميأحمد هادي نعمه حيذور934261511049028

العلوم/جامعة واسط552ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميمسره علي سلمان عويد935261512088038

العلوم/جامعة واسط552اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميأيمان مديح نعمه علك936261512089003

العلوم/جامعة واسط552اعدادية رملة للبناتعلميالزهراء قاسم حسن رشم937261512075005

العلوم/جامعة واسط551اعدادية الحمزة للبنينعلميحسن علي عطيه عبيد938261511003040

العلوم/جامعة واسط550اعدادية الصويرة للبنينعلميحارث اركان عويد حمزه939261511012044

العلوم/جامعة واسط550اعدادية الزبيدية للبنينعلمياكرم صالل موحان حسين940261511011019

العلوم/جامعة واسط550اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد علي حسين لفته941261511005056

العلوم/جامعة واسط549اعدادية النعمانية للبنينعلميكرار فرحان محسن شاهين942261511009140

العلوم/جامعة واسط549اعدادية الزاكيات للبناتعلميمريم صالح جالب عبد الصاحب943261512103059

العلوم/جامعة واسط549اعدادية الزبيدية للبناتعلميانفال بشير جاسم محمد944261512092008

العلوم/جامعة واسط549ثانوية العزة للبناتعلميهبه بشير شريف جاسم945261512099039

العلوم/جامعة واسط548ثانوية الرباب للبناتعلميتقى قاسم محمد مجيد946261512113026

العلوم/جامعة واسط548اعدادية االحرار للبناتعلميحنين فرحان نعيس دبي947261512106010

العلوم/جامعة واسط548ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميتقوى انعام حميد مجيد948261512120029

العلوم/جامعة واسط547اعدادية عبير العراق  للبناتعلمياالء ماجد هادي علي949261512079002

العلوم/جامعة واسط547اعدادية دجلة للبنينعلميباقر علي كاظم عطشان950261511020013

العلوم/جامعة واسط547اعدادية القدس للبناتعلميدعاء محمد رشاد كاظم951261512104020

العلوم/جامعة واسط546ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميحسين صبر عبدالحسين بدن952261511159003
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العلوم/جامعة واسط545اعدادية الحمزة للبنينعلميحسين جبار حمد هللا حبل953261511003044

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط629ثانوية تبارك للبناتعلميمريم فالح مصحب دردوغ954261512077010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط628اعدادية الغدير للبناتعلميبان عبد الرضا حسن هدهود955261512086014

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط628اعدادية النعمانية للبناتعلميهند سلمان مربط حسن956261512087127

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط613اعدادية رملة للبناتعلميمروه علي محسن علي957261512075037

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط611اعدادية الغدير للبناتعلميسرى داود عبد النبي موسى958261512086052

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط606اعدادية الكوت للبناتعلميحوراء علي رحيم كاطع959261512096047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط605اعدادية الحمزة للبنينعلميحسن يعكوب خزي رحيل960261511003043

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط605اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب محمد عبد الرضا عيسى961261512097045

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط605اعدادية الهدى للبناتعلمينبأ حسين شالل وطين962261512090062

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط603اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء تحسين ناصر حسين963261512096083

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط601اعدادية الكوت للبنينعلميعالء نصير بشير هالل964261511001115

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط600اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمحمد فالح بداي رسن965261511017082

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط596اعدادية القدس للبناتعلميعبير محمد مسلم جاسم966261512104063

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط594اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميسعيد عبد العكار عبد هللا ظاهر967261511049088

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط592اعدادية المشكاة للبناتعلميغاده كريم عبدالحسين مويع968261512094034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط589اعدادية التحرير  للبنينعلميحسن ناصر عبد الحسن وهيب969261511002047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط588اعدادية اليسر للبناتعلمينور الزهراء سعيد ابو الهيل كزار970261512109073

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط585اعدادية الزهراء للبناتعلميندى عمار كريم عبد971261512097081

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط583ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميعلي سعد جبر جالي972261511038046

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط582اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميام البنين عبد الحسين صحن صكر973261512089011

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط580اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميقيس عبيد شنه شمير974261511049146

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط579اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميحيدر نعيم ساجت ناصر975261511022057

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط578اعدادية النعمانية للبنينعلميسجاد عبيد كاظم عباس976261511009071

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط575اعدادية القدس للبناتعلميميساء حسين فالح ساجت977261512104077

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط575اعدادية شيخ سعد للبنينعلميعباس ناجي دخينه خنيفس978261511017050

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط574اعدادية الميمون للبنينعلميمنتظر حمدان فرهود بشيت979261511033123

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط573ثانوية الدجيلة المختلطةعلميمحمد رحيم قاسم فاضل980261511152014

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط571اعدادية النعمانية للبناتعلميمروه محسن عنيد صخر981261512087099

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط571اعدادية المثنى للبنينعلميحيدر جبار عبد الحسين زبين982261511005037

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط571اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميآية بهاء كيوف حاتم983261512102003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط570اعدادية الكوت للبناتعلميرسل عباس عبد الكريم هويدي984261512096062

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط570اعدادية الكوت للبناتعلميزينب عامر هاشم مهدي985261512096110

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط570اعدادية الميمون للبنينعلميعبد العزيز فالح سليمان كشاش986261511033060
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط570اعدادية اليسر للبناتعلميدعاء قاسم صالل شليبه987261512109020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط570اعدادية الهدى للبناتعلميوفاء هاني حران راشد988261512090076

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط568اعدادية الميمون للبنينعلميوقار حيدر فيصل عودة989261511033137

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط568ثانوية الرباب للبناتعلمينرجس صباح علي رزيج990261512113099

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط567اعدادية الميمون للبنينعلميزين العابدين علي محمود رستم991261511033048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط567اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعادل فريح دليفي عكروك992261511049099

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط567اعدادية الكوت للبنينعلميسجاد تحسين عبد علي993261511001083

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط565اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميهدى هالل كاظم حسين994261512074039

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط562ثانوية المناهل للبناتعلميمالك ناجي محسن عبدعلي995261512115028

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط561اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد رحمان عبود راشد996261511003144

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط561اعدادية الصفا للبناتعلمينغم فارس محسن جابر997261512085043

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط559ثانوية الدجيلة المختلطةعلميحسين جحيل حسون خيون998261511152004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط558اعدادية الهدى للبناتعلميهبه حسين شالل وطين999261512090072

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط558اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحسن حبتر ماهر شياع1000261511022149

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط557اعدادية الزاكيات للبناتعلميزهراء حسين مرتضى كاظم1001261512103028

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط556ثانوية االنتصارات للبناتعلميفاطمه كاظم قاسم سالم1002261512072034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط555اعدادية النعيم للبنينعلميحاتم كريم مخيلف جحيو1003261511008005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط555اعدادية الغدير للبناتعلميزهراء محمد يعكوب يوسف1004261512086044

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط554اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميايهاب هاني زيدان وضح1005261511049040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط554اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد جاسم محمد جودي1006261511049173

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط554اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمهند صباح كامل شيوب1007261511049231

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط554اعدادية الكوت للبنينعلميسجاد لطيف جاسم عبد هللا1008261511001086

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط553اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد محسن عبد علي يوسف1009261511003151

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط552اعدادية المشكاة للبناتعلميفاطمه عذاب كريم عباس1010261512094036

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط551اعدادية النعمانية للبناتعلميفاطمه علي رشيد حمادي1011261512087091

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط550اعدادية العزيزية للبناتعلمينور علي حسين محمد1012261512110037

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط548اعدادية النعمانية للبناتعلميهناء صالح حسن جفات1013261512087126

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط547ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميليث خير هللا عناد علي1014261511038057

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط546ثانوية الرباب للبناتعلميدعاء عدنان هادي عباس1015261512113035

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط545اعدادية العزيزية للبناتعلمياسراء جواد كريم عطيه1016261512110002

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط545اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميزهراء جعفر محسن علي1017261512102028

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط544اعدادية اليسر للبناتعلميرونق حامد رجي شبل1018261512109025

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط544اعدادية الحسين للبنينعلميخلف نجم اكبر صافي1019261511028054

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط544اعدادية الكوت للبنينعلميحيدر قاسم جواد نغيمش1020261511001066
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط544اعدادية رملة للبناتعلميزهراء قحطان حياوي لفته1021261512075020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط544اعدادية المثنى للبنينعلميحسن جاسم محمد حسن1022261511005024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية فضة  للبناتعلميعذراء صدام فاخر زامل1023261512095023

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية الصفا للبناتعلميزهراء حاكم لفته علك1024261512085017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية العزيزية للبنينعلميمحمد موحان منصور مشتت1025261511014151

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية عبير العراق  للبناتعلميبتول مهدي غنام عطيه1026261512079003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط541اعدادية الكوت للبناتعلميزينب علي جميل شكر1027261512096111

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط541اعدادية الهدى للبناتعلميرسل عادل حسون عباس1028261512090027

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط541اعدادية النعمانية للبناتعلميميسم علي صالل ميدان1029261512087105

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط541ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمحمد عبد الرضا خير هللا خليف1030261511038067

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميخيبر هالل جواد كاظم1031261511049073

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية الحسين للبنينعلميحيدر رحمان عبد المحسن سلمان1032261511028050

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية النور للبناتعلميمريم عدنان والي لطيف1033261512119013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية التحرير  للبنينعلمينور عبد الكريم علي عاشور1034261511002216

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية الحمزة للبنينعلميمرتضى سرحان عطيه فرج1035261511003155

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية النعمانية للبناتعلميعذراء عيسى عبد الصاحب ابو النص1036261512087084

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية بدرة للبنينعلميحسين يونس عبد راضي1037261511021006

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية الكوت للبنينعلميعلي ابراهيم عبد المهدي ابراهيم1038261511001116

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538ثانوية الشباب العربي المختلطةعلميضياء غالب دبخ ثجيل1039261511163008

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية المثنى للبنينعلميايمن حاتم جاسم محيل1040261511005015

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538ثانوية الرباب للبناتعلمينور الهدى صباح مذخور فتح علي1041261512113103

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمبارك مهدي جبار مهدي1042261511049161

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538ثانوية الفاطمية للبناتعلميازهار كريم جبر معيوف1043261512081002

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537ثانوية الحفرية للبناتعلميسلوى محمد حميد علي1044261512091022

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537اعدادية رملة للبناتعلميتبارك علي جبار تعبان1045261512075010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537اعدادية القدس للبناتعلميغدير علي معيدي ياسين1046261512104069

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميعلي حميد ياسين سلمان1047261511027062

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537اعدادية الزبيدية للبنينعلميتاج الدين حسين سهيل رسن1048261511011028

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياسراء عزيز حسين مجلي1049261512089006

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الزهراء للبناتعلميانفال حامد حسن مسلم1050261512097009

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميحسن كاطع ضاحي جاسم1051261511038016

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الكوت للبنينعلميحسين علي عبود خلف1052261511001056

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية الزاكيات للبناتعلميابتهال طالب عودة كاظم1053261512103004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميخديجه عليوي فرحان نعيمه1054261512089028
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحسن صبيح شنه شمير1055261511049165

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535ثانوية الرباب للبناتعلميحوراء ضياء عصفور شالكه1056261512113031

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية الكرامة للبنينعلميمحمد عذاب عكيلي منيهل1057261511004065

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية التحرير  للبنينعلميمصطفى رافد عبد المجيد محمد1058261511002184

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية النعمانية للبنينعلمياحمد عباس حسين عريف1059261511009010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد جابر طعيمه جبير1060261511022152

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية النعمانية للبناتعلميصفا عيدان خليف ضمد1061261512087079

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية االحرار للبناتعلميصفا ناصر سلمان كاظم1062261512106027

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط534اعدادية الحسين للبنينعلميحسين ناصر سريسح دهش1063261511028046

القانون/جامعة واسط604اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب علي عبد الحسين سمين1064261512097043

القانون/جامعة واسط598ثانوية الرباب للبناتعلميمريم عيسى علي حسين1065261512113094

القانون/جامعة واسط597اعدادية االحرار للبنينعلميحسين محسن ثجيل لفته1066261511018012

القانون/جامعة واسط586اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء ابراهيم عبد الصاحب عبد هللا1067261512096081

القانون/جامعة واسط585اعدادية الفاضالت للبناتعلميوجدان سعيد علي كنهير1068261512082033

القانون/جامعة واسط573اعدادية التحرير  للبنينعلميعلي حيدر علي محمد رشيد1069261511002113

القانون/جامعة واسط566اعدادية شرف الدين للبنينعلميمحمد صالح حسن خضير1070261511044036

القانون/جامعة واسط560اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد حميد ثجيل غياض1071261511005004

القانون/جامعة واسط556اعدادية الميمون للبنينعلمياحمد بشير فجر حسين1072261511033002

القانون/جامعة واسط555اعدادية العزة للبنينعلميعلي قاسم نحو سدخان1073261511007115

القانون/جامعة واسط554اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد حسن كريم شرهان مشكور1074261511001166

القانون/جامعة واسط654اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء تركي محمد علي1075261522109042

القانون/جامعة واسط635الخارجياتادبيندى حسين سعيد مانع1076261522401024

القانون/جامعة واسط631اعدادية النور للبناتادبيزهراء كريم فاضل علي1077261522119026

القانون/جامعة واسط624اعدادية الغدير للبناتادبيامنه ابراهيم عليوي رضا1078261522086008

القانون/جامعة واسط623اعدادية الهدى للبناتادبيمريم نوار كبسون موسى1079261522090045

القانون/جامعة واسط614ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب عبد االمير ظاهر طاهر1080261522116025

القانون/جامعة واسط611ثانوية المركزية للبناتادبيهدير عادل محمد فيزي1081261522105017

القانون/جامعة واسط609اعدادية الهدى للبناتادبياساور ماجد نصيف جاسم1082261522090003

القانون/جامعة واسط606اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء حسين كريم ميرشكار1083261522103011

القانون/جامعة واسط605ثانوية المنار للبناتادبيتبارك رفعت علي يعقوب1084261522076006

القانون/جامعة واسط604اعدادية الموفقية للبناتادبيشهد ريا مشعل فهيد1085261522093032

القانون/جامعة واسط603اعدادية الحي للبناتادبيحوراء ستار جبار مزغول1086261522107004

القانون/جامعة واسط601اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيأنفال فؤاد عبود محمدعلي1087261522102004

القانون/جامعة واسط598اعدادية اليسر للبناتادبيعلياء جعفر نور عبد1088261522109080
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القانون/جامعة واسط598اعدادية الهدى للبناتادبينور علي حسين شيال1089261522090050

القانون/جامعة واسط596اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي فاضل نايف شالل1090261521047084

القانون/جامعة واسط596اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد عبد الساده غضيب ناصر1091261521046037

القانون/جامعة واسط595اعدادية الهدى للبناتادبيعال صبري بريسم زغير1092261522090040

القانون/جامعة واسط593ثانوية المركزية للبناتادبيدعاء جبار صالح سلمان1093261522105005

القانون/جامعة واسط593اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعباس جاسم حنين مري1094261521043030

القانون/جامعة واسط590ثانوية المنصور المختلطةادبيحمزه عوده شريده حمدان1095261521157010

القانون/جامعة واسط589اعدادية الهدى للبناتادبيرسل وهاب احمد كريكش1096261522090020

القانون/جامعة واسط588اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه عبداالمير عبد جبر1097261522109085

القانون/جامعة واسط587اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك صباح جاسم عباس1098261522090010

القانون/جامعة واسط584اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور صارم جميل خضير1099261522102042

القانون/جامعة واسط584اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه فاضل حطاب عليوي1100261522109086

القانون/جامعة واسط582اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك علي سيد حميد1101261522102009

القانون/جامعة واسط581اعدادية الزهراء للبناتادبياسالم علي جليل سلمان1102261522097009

القانون/جامعة واسط580ثانوية األعراف المختلطةادبيمصطفى جبار زاير حسين1103261521161019

القانون/جامعة واسط579اعدادية الزاكيات للبناتادبيرواء محمد جاسم كاظم1104261522103018

القانون/جامعة واسط575اعدادية االحرار للبناتادبينور جاسم محمد عكاب1105261522106036

القانون/جامعة واسط574اعدادية النعمانية للبناتادبينبأ كريم ابراهيم ردام1106261522087062

القانون/جامعة واسط572اعدادية دجلة للبنينادبياحمد سماح مهدي صبيح1107261521020002

القانون/جامعة واسط570ثانوية الكوت المسائية للبنينادبياحمد ثجيل ناموس عبد1108261521201005

القانون/جامعة واسط570اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد عيد عنيد دواح1109261521017003

القانون/جامعة واسط569اعدادية الصفا للبناتادبيايات حميد شمخي جايد1110261522085006

القانون/جامعة واسط569اعدادية الميمون للبنينادبيمعتز صابر حامد وهيب1111261521033118

القانون/جامعة واسط568اعدادية الزبيدية للبناتادبيعذراء عماد حميد احيمد1112261522092019

القانون/جامعة واسط567اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء رحيم عنبر هارف1113261522086035

القانون/جامعة واسط566اعدادية اليسر للبناتادبياصيل جاسم محمد علي1114261522109014

القانون/جامعة واسط566ثانوية المنصور المختلطةادبيسالم مهدي حطيمان حنتوش1115261521157023

القانون/جامعة واسط565اعدادية اليسر للبناتادبيأنتصار جفات سفيح حسوني1116261522109004

القانون/جامعة واسط565اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء عبد كاظم فرحان1117261522090015

القانون/جامعة واسط563اعدادية الصفا للبناتادبيزهراء خليل شجاع فنجان1118261522085016

القانون/جامعة واسط563ثانوية بلقيس للبناتادبيفاديه علي محسن حنظل1119261522116031

القانون/جامعة واسط563اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء علي حسن عجيد1120261522097021

القانون/جامعة واسط562ثانوية ابن سينا المختلطةادبيصادق جعفر بدر مفتن1121261521166003

القانون/جامعة واسط561ثانوية بدرة للبناتادبيزينب حسين هادي عبدهللا1122261522117012
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القانون/جامعة واسط561اعدادية النعمانية للبناتادبيايات كريم مناحي حسين1123261522087012

القانون/جامعة واسط560ثانوية المنصور المختلطةادبيسجاد محمد هاشم هميم1124261521157022

القانون/جامعة واسط560ثانوية المركزية للبناتادبيصبا صالح مهدي طعمه1125261522105010

القانون/جامعة واسط560اعدادية اليسر للبناتادبيلمى ماجد شرهان علي1126261522109092

القانون/جامعة واسط559اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ حمزه قصاد محمد1127261522089036

القانون/جامعة واسط559اعدادية اليسر للبناتادبياسراء حسن ثويني محمد1128261522109010

القانون/جامعة واسط559اعدادية الحسين للبنينادبيعلي سلمان بديوي زغير1129261521028030

القانون/جامعة واسط558اعدادية النور للبناتادبيزينب ثجيل فرحان لملوم1130261522119029

القانون/جامعة واسط556ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب حسن خلخال ليلو1131261522116023

القانون/جامعة واسط556اعدادية المصطفى للبنينادبياسعد عليوي لفته حالف1132261521019004

القانون/جامعة واسط555اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمها عباس حيدر ناجي1133261522102039

القانون/جامعة واسط554ثانوية الحفرية للبناتادبيسحر وليد صكر عليخ1134261522091023

القانون/جامعة واسط554اعدادية اليسر للبناتادبيبيداء علي ناصر هالل1135261522109025

القانون/جامعة واسط554اعدادية اليسر للبناتادبيهبة محمود زاير فنيخر1136261522109111

القانون/جامعة واسط554 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعباس منعم جبر علي1137261521024011

القانون/جامعة واسط553ثانوية بدرة للبناتادبيزهراء طالب خضر عباس1138261522117011

القانون/جامعة واسط553اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد مهدي علي غدير1139261521021043

القانون/جامعة واسط552اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعلي خضير علي جارح1140261521043041

القانون/جامعة واسط551ثانوية الفرسان المختلطةادبيليث مهدي عليوي علوان1141261521158026

القانون/جامعة واسط551اعدادية الموفقية للبناتادبينبأ محمد جاسم سرحان1142261522093052

القانون/جامعة واسط551اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب عبد الكريم عيسى عليوي1143261522092015

القانون/جامعة واسط550ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيعذراء فرحان عاصي رشيد1144261522159003

القانون/جامعة واسط549 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعمر يحيى حامد عليوي1145261521024018

القانون/جامعة واسط548ثانوية بدرة للبناتادبيحوراء صالح مصطفى يحيى1146261522117003

القانون/جامعة واسط548اعدادية اليسر للبناتادبيوفاء حسن علي شعالن1147261522109121

القانون/جامعة واسط548ثانوية الحياة المختلطةادبيحميد شذر خليف كيطان1148261521151006

القانون/جامعة واسط548اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعامر هادي عذيب تويه1149261521043029

القانون/جامعة واسط547ثانوية الرباب للبناتادبينور جعفر علي جاني1150261522113042

القانون/جامعة واسط546ثانوية الحياة المختلطةادبيفاطمه ستار عبدهللا مناحي1151261522151006

القانون/جامعة واسط546ثانوية العزة للبناتادبينور الهدى محمد عنيد رضا1152261522099042

القانون/جامعة واسط545اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيناجي صالح هادي ناجي1153261521155058

القانون/جامعة واسط543اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد فاضل رحيم كماز1154261521046020

القانون/جامعة واسط543اعدادية الحي للبناتادبيحنين صالح كزار شايع1155261522107003

القانون/جامعة واسط543اعدادية الزهراء للبناتادبياديان باسم موسى خضير1156261522097005
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القانون/جامعة واسط543ثانوية الفاطمية للبناتادبيغفران محسن طعيس هليس1157261522081027

القانون/جامعة واسط542ثانوية المنصور المختلطةادبيرسول والي خريوت عبيد1158261521157018

القانون/جامعة واسط542اعدادية اليسر للبناتادبينبأ جعفر جميل كرم1159261522109099

القانون/جامعة واسط542ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء حيدر عبد النبي سويف1160261522116020

القانون/جامعة واسط540اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي جاسم جفات كاطع1161261521017049

القانون/جامعة واسط540اعدادية الفاضالت للبناتادبينور عطا حليبص سوسه1162261522082036

القانون/جامعة واسط540اعدادية النور للبناتادبيايات سعد علي جياد1163261522119005

القانون/جامعة واسط540ثانوية الرباب للبناتادبيديانا حسين عبد الحسين محسن1164261522113013

القانون/جامعة واسط539ثانوية المنار للبناتادبيسجى عبد الكاظم محمد خضير1165261522076020

القانون/جامعة واسط539ثانوية الصباح المختلطةادبيمحمد سهيل نجم عبدهللا1166261521162024

القانون/جامعة واسط539ثانوية ابن سينا المختلطةادبيمصطفى فرحان كاظم حسون1167261521166013

القانون/جامعة واسط538اعدادية طه االمين للبنينادبيحيدر حمزه عبد حميد1168261521026017

القانون/جامعة واسط538ثانوية المنار للبناتادبياستبرق مالك فليح مطلب1169261522076002

القانون/جامعة واسط538اعدادية الفاضالت للبناتادبياديانه رزاق ساهي كاظم1170261522082001

القانون/جامعة واسط538 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد فاضل جبل سهيل1171261521006042

القانون/جامعة واسط537اعدادية عمود الدين للبنينادبيرسول بشار عبد السيد خفيف1172261521031006

القانون/جامعة واسط536اعدادية اليسر للبناتادبيأيات أحمد حسين ياسر1173261522109005

القانون/جامعة واسط536اعدادية الميمون للبنينادبياحمد شهيد موسى خضر1174261521033004

القانون/جامعة واسط536ثانوية المنصور المختلطةادبيجعفر هادي قاسم ماهر1175261521157006

القانون/جامعة واسط536ثانوية ابن سينا المختلطةادبيايمن ضياء عبدعلي جابر1176261521166001

القانون/جامعة واسط535اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيزيد علي عبيد اسريح1177261521043021

القانون/جامعة واسط535ثانوية الفرسان المختلطةادبيكريم عادل كريم عبدهللا1178261521158025

القانون/جامعة واسط535اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتقى عبدالحسين حطحوط جاسم1179261522102010

القانون/جامعة واسط535اعدادية المصطفى للبنينادبيسالم صيوان زامل بدر1180261521019017

القانون/جامعة واسط534اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر هداوي عمهي الجاسم1181261521015052

القانون/جامعة واسط534ثانوية البهجة المختلطةادبيياسر جمعة حامد حسين1182261521167014

القانون/جامعة واسط533اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب حسن نعمه حسن1183261522092013

القانون/جامعة واسط533ثانوية رقية للبناتادبيمريم احمد عبد جبر1184261522078039

القانون/جامعة واسط533اعدادية اليسر للبناتادبيفرح نوري مهدي علي1185261522109091

القانون/جامعة واسط533اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعلي اكبر ناظم جبر1186261521043036

القانون/جامعة واسط532اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين عبد هللا راضي دهش1187261521015040

القانون/جامعة واسط532ثانوية رقية للبناتادبيآيات علي حميد مريهج1188261522078002

القانون/جامعة واسط532اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء حاتم حسان صنكور1189261522089011

القانون/جامعة واسط531ثانوية تاج الدين للبنينادبيحاتم كريم تويج حسن1190261521032010
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القانون/جامعة واسط530اعدادية االحرار للبناتادبينور علي غنتاب يدام1191261522106038

القانون/جامعة واسط530ثانوية المنصور المختلطةادبيعلي ناجي عجم تاغي1192261521157029

الزراعة/جامعة واسط602اعدادية العزيزية للبنينعلميحيدر كريم طرفه مريح1193261511014059

الزراعة/جامعة واسط541اعدادية الكرامة للبنينعلميعباس موسى مجبل مصيخ1194261511004040

الزراعة/جامعة واسط534اعدادية النعمانية للبناتعلميبتول عبد االمير عبد الحميد محمود1195261512087013

الزراعة/جامعة واسط528اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمينرجس خيري محمد خنجر1196261512089093

الزراعة/جامعة واسط524اعدادية العزة للبنينعلميحيدر منشد منادي عبود1197261511007056

الزراعة/جامعة واسط518ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميعال فالح حمد سميسم1198261512120092

الزراعة/جامعة واسط516اعدادية التحرير  للبنينعلميعلي عباس هادي جبار1199261511002118

الزراعة/جامعة واسط513اعدادية التحرير  للبنينعلمييوسف حسن علي حسين1200261511002220

الزراعة/جامعة واسط509اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى ازهر حميد فرج1201261511001202

الزراعة/جامعة واسط495اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميهديل علي حامد كاظم1202261512084028

الزراعة/جامعة واسط494اعدادية رملة للبناتعلميمريم لؤي جواد محمد1203261512075039

الزراعة/جامعة واسط491اعدادية االبرار للبنينعلميحيدر مهدي صعيو جبار1204261511016013

الزراعة/جامعة واسط491اعدادية اليسر للبناتعلميعال حسن جواد راضي1205261512109050

الزراعة/جامعة واسط491اعدادية الصويرة للبنينعلمياثير محمد سلمان علي1206261511012007

الزراعة/جامعة واسط483اعدادية اليسر للبناتعلميضحى جبر محسن جبر1207261512109046

الزراعة/جامعة واسط483ثانوية جصان للبنينعلميعبد العظيم حسن عبد جبر1208261511036013

الزراعة/جامعة واسط481اعدادية الكوت للبناتعلميرسل مخلص عباس شمران1209261512096066

الزراعة/جامعة واسط481ثانوية الدجيلة المختلطةعلميزهراء حميد رويضي جبح1210261512152005

الزراعة/جامعة واسط479اعدادية الكوت للبنينعلميغيث محمد نجم عبد هللا1211261511001147

الزراعة/جامعة واسط478اعدادية الزاكيات للبناتعلميبان عبد الحسن محمد عبد نور1212261512103011

الزراعة/جامعة واسط478اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء طالب ياسر محسن1213261512089029

الزراعة/جامعة واسط477ثانوية الفاطمية للبناتعلميعلياء عبد الحسين حسن هدهود1214261512081019

الزراعة/جامعة واسط476اعدادية الصويرة للبنينعلميسلمان محمد سلمان جابر1215261511012103

الزراعة/جامعة واسط474ثانوية الرباب للبناتعلميمريم العذراء رحيم خلف حمزه1216261512113090

الزراعة/جامعة واسط474اعدادية فضة  للبناتعلميمريم محمد عويد شويع1217261512095032

الزراعة/جامعة واسط474اعدادية العزيزية للبنينعلميابراهيم شاكر عودة كاظم1218261511014001

الزراعة/جامعة واسط471اعدادية الهدى للبناتعلميجنان صالح حسب جبر1219261512090019

الزراعة/جامعة واسط469اعدادية الغدير للبناتعلميانعام ميرز عاصي محيسن1220261512086009

الزراعة/جامعة واسط461ثانوية بدرة للبناتعلميبيارق عباس سالم اسماعيل1221261512117003

الزراعة/جامعة واسط461اعدادية القدس للبناتعلميساره خالد كريم يونس1222261512104054

الزراعة/جامعة واسط461اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب عالء مهدي خضير1223261512097042

الزراعة/جامعة واسط461اعدادية النعيم للبنينعلميمصطفى عدنان هاشم هليل1224261511008034
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الزراعة/جامعة واسط461اعدادية الهدى للبناتعلميرانيه حبيب شبيب حنيش1225261512090023

الزراعة/جامعة واسط460اعدادية العزة للبنينعلميسجاد صابر كاظم عكله1226261511007067

الزراعة/جامعة واسط460اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد حسين علي سالم1227261511012009

الزراعة/جامعة واسط460اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي حسين كاظم حسين1228261511019020

الزراعة/جامعة واسط460اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميعذراء عواد عبد الرايات سنادي1229261512089078

الزراعة/جامعة واسط459ثانوية الرباب للبناتعلميهبه جبار مهدي ياسين1230261512113110

الزراعة/جامعة واسط459ثانوية الرباب للبناتعلميايه صادق عبد عباس1231261512113018

الزراعة/جامعة واسط459اعدادية رملة للبناتعلميتبارك محمد راضي حسن1232261512075011

الزراعة/جامعة واسط459اعدادية الزاكيات للبناتعلميبراء صالح فتاح خان طهماز1233261512103012

الزراعة/جامعة واسط458اعدادية الحسين للبنينعلميحسين زياد حسن عليوي1234261511028035

الزراعة/جامعة واسط456اعدادية الزاكيات للبناتعلمينبأ عقيل خضر سلطان1235261512103061

الزراعة/جامعة واسط456اعدادية المشكاة للبناتعلميزهراء محمد امين طه محمد1236261512094026

الزراعة/جامعة واسط455اعدادية اليسر للبناتعلميزهراء عالوي مهدي نعمه1237261512109029

الزراعة/جامعة واسط454اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي نصير دحام محمد1238261511012176

الزراعة/جامعة واسط452اعدادية الكرامة للبنينعلميكرار جاسم سماري فالح1239261511004058

الزراعة/جامعة واسط452اعدادية المثنى للبنينعلميحسين عماد حسين زهاوي1240261511005032

الزراعة/جامعة واسط451ثانوية بدرة للبناتعلميفاطمه خالد مردان عبدهللا1241261512117016

الزراعة/جامعة واسط450اعدادية الصويرة للبنينعلميزيد خضير مطلك محمد1242261511012091

الزراعة/جامعة واسط450اعدادية الهدى للبناتعلميمها شاكر دحام خليفه1243261512090061

الزراعة/جامعة واسط449ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميسرور غني أعطيو موسى1244261512112023

الزراعة/جامعة واسط448اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميمريم كامل محمد حسين1245261512089085

الزراعة/جامعة واسط448اعدادية الكوت للبناتعلميرسل عناد لفته زامل1246261512096063

الزراعة/جامعة واسط447اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميحسن رحمن خساره خفي1247261511023017

الزراعة/جامعة واسط447اعدادية الكوت للبناتعلميرنا علي طغوان حسين1248261512096071

الزراعة/جامعة واسط447اعدادية العزيزية للبناتعلميصمود بشير عبدالرحمن خلف1249261512110025

الزراعة/جامعة واسط447اعدادية المصطفى للبنينعلميياس سعد عزيز فرج1250261511019048

الزراعة/جامعة واسط446اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميزهراء رزاق عويد عفن1251261512102030

الزراعة/جامعة واسط446ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميامير علي مانع كبيح1252261511038010

الزراعة/جامعة واسط446ثانوية المناهل للبناتعلميزينب جاسب خضير عبيد1253261512115016

الزراعة/جامعة واسط446ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميطيبة محمد عبدالكريم حسن1254261512114020

الزراعة/جامعة واسط446اعدادية الكوت للبنينعلميياسين ناجي حسين حاجم1255261511001231

الزراعة/جامعة واسط445اعدادية الكوت للبنينعلميغيث كاظم محمد جبر1256261511001146

الزراعة/جامعة واسط445اعدادية الكوت للبناتعلميفرح ليث اسماعيل خضير1257261512096154

الزراعة/جامعة واسط445اعدادية النعيم للبنينعلميسامي رشيد صالح خنفوس1258261511008017
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الزراعة/جامعة واسط445اعدادية المشكاة للبناتعلميرواء نعيم عجيل مطر1259261512094020

الزراعة/جامعة واسط445اعدادية المثنى للبنينعلميحسين الزم حسن سلطان1260261511005034

الزراعة/جامعة واسط445اعدادية العزة للبنينعلميسعد شهيب حمد عوفي1261261511007072

الزراعة/جامعة واسط444اعدادية المثنى للبنينعلميالحسين قاسم حسن رشم1262261511005014

الزراعة/جامعة واسط444اعدادية الكرامة للبنينعلميعلي شادي حسن صالح1263261511004047

الزراعة/جامعة واسط444اعدادية الكوت للبنينعلميعاهد علي نعيم خطار1264261511001101

الزراعة/جامعة واسط443اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميهيفاء حيدر صالح جودي1265261512102082

الزراعة/جامعة واسط442اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى عبد الرحمن شيال عبود1266261512089063

الزراعة/جامعة واسط442اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميعباس علوان عجمي حصيني1267261511023047

الزراعة/جامعة واسط442اعدادية رملة للبناتعلميبيداء خليل زيدان خلف1268261512075009

الزراعة/جامعة واسط442اعدادية الكوت للبناتعلميهبة نوري محمود عبود1269261512096199

الزراعة/جامعة واسط441اعدادية النور للبناتعلمينور مؤيد كاظم عزوز1270261512119018

الزراعة/جامعة واسط441اعدادية العزيزية للبنينعلميوعد هللا كنعان محمد عوده1271261511014179

الزراعة/جامعة واسط441اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميفائز عبد االله عبيد عذوب داحر1272261511023070

الزراعة/جامعة واسط441اعدادية الهدى للبناتعلميمريم عيسى نافل مسلم1273261512090058

الزراعة/جامعة واسط440اعدادية الميمون للبنينعلميمنتظر جميل هادي رؤوف1274261511033122

الزراعة/جامعة واسط440ثانوية الرباب للبناتعلمينور صابر جاسم فياض1275261512113106

الزراعة/جامعة واسط440اعدادية الحي المسائية للبنينعلميسجاد علي ناصر منصور1276261511202019

الزراعة/جامعة واسط439اعدادية فضة  للبناتعلميهدى داود سلمان مطر1277261512095036

الزراعة/جامعة واسط439اعدادية الغدير للبناتعلميرسل رائد هادي حسن1278261512086029

الزراعة/جامعة واسط438اعدادية العزيزية للبناتعلميزهراء باسم رحيم حسين1279261512110019

الزراعة/جامعة واسط438اعدادية المثنى للبنينعلميعلي جاسب حسين سلمان1280261511005085

الزراعة/جامعة واسط438اعدادية الميمون للبنينعلميمعتز عبد الكاظم شاكر عبد الحسن1281261511033120

الزراعة/جامعة واسط438اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد علي عبد الواحد شلوش1282261511005057

الزراعة/جامعة واسط438اعدادية القدس للبناتعلميعذراء رحيم يوسف منخي1283261512104065

الزراعة/جامعة واسط438اعدادية اليسر للبناتعلميزهراء عبد االمير هادي عبد الباري1284261512109027

الزراعة/جامعة واسط437اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء علي سالم رحمان1285261512082015

الزراعة/جامعة واسط437اعدادية الخوارزمي للبناتعلميأماني زياد فوزي عبدالوهاب1286261512111001

الزراعة/جامعة واسط437اعدادية الخوارزمي للبناتعلميفاطمة شامل رضا علي1287261512111039

الزراعة/جامعة واسط436اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى شمران سعيد مطلب1288261511007165

الزراعة/جامعة واسط436اعدادية الغدير للبناتعلميمريم خضير عباس عبد الجبار1289261512086073

الزراعة/جامعة واسط436اعدادية فضة  للبناتعلميفاتن عنيد بليوي هديهد1290261512095024

الزراعة/جامعة واسط435ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميعبد المحسن صبحي محسن متعب1291261511038039

الزراعة/جامعة واسط435اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي صافي لفته عنيد1292261511019024
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الزراعة/جامعة واسط434اعدادية الهدى للبناتعلميأيه فائق سالم عبد ربه1293261512090001

الزراعة/جامعة واسط434اعدادية العزيزية للبنينعلميعبد الرحمن جعفر حبيب مرير1294261511014092

الزراعة/جامعة واسط433ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميهديل حمزه علي جباره1295261512120132

الزراعة/جامعة واسط433اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى كريم فاضل ضمد1296261511019044

الزراعة/جامعة واسط433اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميعلي حسين اسوادي لفته1297261511027060

الزراعة/جامعة واسط432اعدادية التحرير  للبنينعلميعماد علي عبد الواحد شلوش1298261511002133

الزراعة/جامعة واسط432اعدادية العزة للبنينعلمياحمد برهان حسن صبيح1299261511007004

الزراعة/جامعة واسط432اعدادية القدس للبناتعلمينجالء رزاق نعمه عبد1300261512104080

الزراعة/جامعة واسط432اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميلمياء فالح ساهي عيال1301261512102061

الزراعة/جامعة واسط432اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميساهر محسن سهر طوفان1302261511023035

الزراعة/جامعة واسط432الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرعلميمصطفى محي خليف فارس1303261511029014

الزراعة/جامعة واسط431اعدادية القدس للبناتعلميزينب سلمان حريجه براك1304261512104048

الزراعة/جامعة واسط431اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميبشرى اعطيوي فرج شبوط1305261512089016

الزراعة/جامعة واسط431اعدادية االحرار للبنينعلميحيدر عدنان خالوي عفن1306261511018016

الزراعة/جامعة واسط431ثانوية الشباب العربي المختلطةعلميغزوان مرادو علي مظحي1307261511163015

الزراعة/جامعة واسط430ثانوية بدرة للبناتعلميميسم ثامر حميد رشيد1308261512117018

الزراعة/جامعة واسط430اعدادية الكوت للبنينعلميمرتضى جمال محمد علي نوله1309261511001195

الزراعة/جامعة واسط430اعدادية رملة للبناتعلميايات محمد كاظم حسن1310261512075007

الزراعة/جامعة واسط430ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميعلي علي كاطع جاسم1311261511201102

الزراعة/جامعة واسط429اعدادية الكوت للبناتعلميمريم عدنان عزيز مجيد1312261512096168

الزراعة/جامعة واسط429ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميريام محمد قادر سمين1313261512112015

الزراعة/جامعة واسط429اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميسعد حاكم عبدهللا هريس1314261511155017

الزراعة/جامعة واسط429اعدادية الزبيدية للبناتعلميمريم وحدي جواد سفيح1315261512092030

الزراعة/جامعة واسط429اعدادية النعيم للبنينعلميامير عبد الحسن عباس كريم1316261511008004

الزراعة/جامعة واسط428اعدادية النعمانية للبناتعلميايه محمد رشيد خميس1317261512087012

الزراعة/جامعة واسط428اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعدنان علي محسن غياض1318261511022105

الزراعة/جامعة واسط428اعدادية حامل اللواء المختلطةعلمياحمد قاسم عبد عزبي1319261511155005

الزراعة/جامعة واسط427ثانوية االنتصارات للبناتعلميدعاء فاخر عدوان محمد1320261512072008

الزراعة/جامعة واسط427اعدادية الحمزة للبنينعلميكرار كامل نزال عباس1321261511003133

الزراعة/جامعة واسط427اعدادية الكرامة للبنينعلميعلي هاشم محسن محمد1322261511004051

الزراعة/جامعة واسط427ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميعزيز كمر كاظم حزيم1323261511201089

الزراعة/جامعة واسط427اعدادية المشكاة للبناتعلمينور حسن مطشر مجيد1324261512094046

الزراعة/جامعة واسط427اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرغد علي حسين جواد1325261512089038

الزراعة/جامعة واسط426اعدادية التحرير  للبنينعلميمصطفى عماد ايوب صالح1326261511002191
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الزراعة/جامعة واسط426ثانوية بلقيس للبناتعلميساره جليل حمدهللا علي1327261512116029

الزراعة/جامعة واسط426اعدادية القطيف للبنينعلميسيف فيصل غازي حسن1328261511041024

الزراعة/جامعة واسط426اعدادية التحرير  للبنينعلميمثنى جبار حسين موسى1329261511002149

الزراعة/جامعة واسط425ثانوية تاج الدين للبنينعلميسيف عباس جاسم عبيد1330261511032016

الزراعة/جامعة واسط425اعدادية النعمانية للبنينعلميعز الدين جوده صالل ميدان1331261511009099

الزراعة/جامعة واسط425اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحيدر محمد احمد داور1332261511050020

الزراعة/جامعة واسط424اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياسيل فالح خلف جاسم1333261512089009

الزراعة/جامعة واسط424اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد حسين عماد ايوب صالح1334261511002159

الزراعة/جامعة واسط423ثانوية العزة للبناتعلميزهراء ناموس عاجل ياسين1335261512099021

الزراعة/جامعة واسط423اعدادية الحي للبناتعلمينادية شاكر كاظم مطرود1336261512107095

الزراعة/جامعة واسط423ثانوية الدجيلة المختلطةعلميورود حميد رويضي جبح1337261512152011

الزراعة/جامعة واسط423اعدادية المصطفى للبنينعلميسجاد حسين نعيمه سيد1338261511019013

الزراعة/جامعة واسط422اعدادية الكوت للبنينعلميرضا ماجد فرحان خلباص1339261511001074

الزراعة/جامعة واسط422اعدادية الحمزة للبنينعلميحسن جميل عبد ناهي1340261511003037

الزراعة/جامعة واسط421ثانوية الدجيلة المختلطةعلميجنان كطن زبون عبد1341261512152001

الزراعة/جامعة واسط421اعدادية الهدى للبناتعلميزينه مناف سكر فرحان1342261512090041

الزراعة/جامعة واسط420اعدادية الزبيدية للبنينعلميعادل علي متعب عيفان1343261511011087

الزراعة/جامعة واسط420اعدادية النعيم للبنينعلميرسول جبار عذيب ابو العج1344261511008016

الزراعة/جامعة واسط420اعدادية الحسين للبنينعلميحيدر علي حسين فرحان1345261511028051

الزراعة/جامعة واسط420ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميزينب محمد فيصل نوري1346261512088022

الزراعة/جامعة واسط420اعدادية القطيف للبنينعلميحسين كاظم فاضل وناس1347261511041017

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط539اعدادية العزيزية للبنينعلميموسى جعفر سعيد كاظم1348261511014173

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط538اعدادية الصويرة للبنينعلميكاظم حسن مظلوم حسين1349261511012190

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534ثانوية الرباب للبناتعلميمروه خالد زيدان كاظم1350261512113088

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميبنين داود صغير رسن1351261512089018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534اعدادية اليسر للبناتعلميزينب هادي عبد هللا محمد1352261512109037

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط533اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميرغد فاضل اروح هاشم1353261512108040

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532اعدادية المثنى للبنينعلميمصطفى زيدان حسن داخل1354261511005137

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532اعدادية الحمزة للبنينعلميعالء كريم طعمة مطلك1355261511003100

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء مجيد حسين شلوب1356261512113051

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط525اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميشيماء درع نجم عباس1357261512084020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521اعدادية الكرامة للبنينعلميعلي كاظم دحام جاسم1358261511004048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521اعدادية الكوت للبناتعلميريام سالم بدع شيحان1359261512096078

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520اعدادية العزة للبنينعلميحيدر جميل هالل عيسى1360261511007050
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي حسين ظاهر عباس1361261511003108

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519ثانوية العزة للبناتعلمينور الهدى حمدي علي عرير1362261512099036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلمياخالص سعيد فندي بدر1363261512159001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519اعدادية المثنى للبنينعلميصمد كثير جاسم موات1364261511005070

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517اعدادية الكوثر للبناتعلميرويده علي ياسين عبود1365261512083054

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517اعدادية الخوارزمي للبناتعلمياالء محمد محل عسل1366261512111006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516اعدادية الصويرة للبنينعلميعقيل عثمان كصاب فرحان1367261511012138

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516اعدادية الميمون للبنينعلميحيدر ابراهيم عبد علي حسين1368261511033037

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد رياض فليح حالوي1369261511002164

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياسماء عزيز سلمان شريف1370261512089008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميزهراء فاضل جواد كاظم1371261512084013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى كريم عليوي ناصر1372261511001206

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلمياسحق ابراهيم جالب كاظم1373261511023007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الحي للبناتعلميزينب حسين علي موسى1374261512107062

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الكوت للبناتعلمينبأ مؤيد جعفر جاسم1375261512096182

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد كريم داود سلمان1376261511001188

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلمياسماء سعيد عباس غصه1377261512108004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الزهراء للبناتعلمينور حازم جليب فريح1378261512097088

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية العزيزية للبنينعلميمهند حسن حامد رشيد1379261511014172

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507اعدادية الهدى للبناتعلميهبه قاسم كريم مهذل1380261512090073

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507اعدادية اليسر للبناتعلميمريم حسين فرحان عباس1381261512109066

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507اعدادية العزيزية للبنينعلميعلي صباح اكرم احمد1382261511014110

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد جاسم محمد جويد1383261511003070

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميهادي عودة جاسم جراد1384261511038081

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميداخل سلمان عبدهللا صافي1385261511159007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506اعدادية الحي للبناتعلميريام داخل جبار علي1386261512107050

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد جبار جاسم فياض1387261511002156

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية الكوت للبنينعلميعلي سليم رسن علوان1388261511001124

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية الصويرة للبنينعلميعمر علي حسين كاظم1389261511012181

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميهادي كاطع جدران خنجر1390261511022189

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب حسين علي رجب1391261512089053

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمحمد قاسم حسون كرزون1392261511017083

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية شرف الدين للبنينعلميالحكم سليم عبد الحسن غزيوي1393261511044003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية النعمانية للبناتعلميزينب فالح موحان كتاب1394261512087061
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية الزهراء للبناتعلميايه كلف رزاق محيسن1395261512097018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء عماد سلمان كريم1396261512096099

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504اعدادية التحرير  للبنينعلميعلي طعمه فضيل جابر1397261511002116

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503اعدادية الكوثر للبناتعلمينبأ علي كامل فزع1398261512083119

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503اعدادية النور للبناتعلميطيف امين محمود حبيب1399261512119009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503اعدادية القطيف للبنينعلميمصطفى حاكم صالح دويج1400261511041054

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503اعدادية الغدير للبناتعلميرؤى كريم خيون سلمان1401261512086028

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503اعدادية المشكاة للبناتعلميزهراء حسين عنيد حسن1402261512094022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء حيدر مالك فرج1403261512113047

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502اعدادية التحرير  للبنينعلميحيدر الكرار حسين عبيد نافل1404261511002076

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502ثانوية الكوت االهلية للبناتعلمينور جعفر مهدي جعفر1405261512114025

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502اعدادية القدس للبناتعلميجنان شاكر عبيد اهتيمي1406261512104015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء احمد جار هللا عبد الرضا1407261512113042

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502اعدادية طه االمين للبنينعلميحسن علي احمد موسى1408261511026009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501اعدادية العزة للبنينعلميسجاد حسين حافظ حميش1409261511007065

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501اعدادية الميمون للبنينعلميمصطفى عزيز سعيد عواد1410261511033112

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501اعدادية القدس للبناتعلميزينب عدنان حسين منخي1411261512104049

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمحمد فالح عبد الحسين مراد1412261511027089

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501اعدادية الزاكيات للبناتعلميآيات صباح عبد الحسين عطيه1413261512103003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500اعدادية شيخ سعد للبنينعلميجعفر حسن مجبل جهلول1414261511017019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500ثانوية الرباب للبناتعلمينور الهدى لؤي لطيف تقي1415261512113104

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500ثانوية زرباطيه المختلطةعلميخضر داود خضر محمود1416261511172011

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500اعدادية المثنى للبنينعلميعباس محمد احمد محمود1417261511005076

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد عبد الكاظم عويد حديد1418261511002168

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499ثانوية الرباب للبناتعلميصفا اياد عبد االمير مهدي1419261512113067

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعلي عبد هللا مهذول جبير1420261511049127

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية النعمانية للبنينعلميسيف حسن راهي مساعد1421261511009078

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية الخوارزمي للبناتعلميزهراء مصلح عطيه هادي1422261512111024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية العزيزية للبنينعلمياحمد خالد عالوي عباس1423261511014005

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميمنتظر عادل خريبط غضيب1424261511023093

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميساره محمد نوار كحيط1425261512102048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497اعدادية الحمزة للبنينعلميفاضل عباس محيسن صحن1426261511003123

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497ثانوية الرباب للبناتعلميجمانة علي زيدان بازل1427261512113027

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497اعدادية رملة للبناتعلميسجى راضي كاظم عبد الحسين1428261512075027
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية النعيم للبنينعلميمحمد صبري بخيت حسين1429261511008033

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية الزاكيات للبناتعلميسمر محمد علي عبد الكريم1430261512103045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية النور للبناتعلميمريم علي جبار جياد1431261512119014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية الزاكيات للبناتعلميزهراء عبد الجبار شفاتي مهاوش1432261512103030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية النعمانية للبناتعلمينجاة عبد االمير شمران كاظم1433261512087106

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسين كاظم يوسف حمود1434261511049064

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية شرف الدين للبنينعلميرعد هادي كحيوش تومان1435261511044014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية العزيزية للبنينعلميكرار قيس اسد كعيد1436261511014130

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميقاسم كاظم ساجت طبيلي1437261511023073

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميزينب حميد مجيد مطر1438261512102040

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494اعدادية العزة للبنينعلميحاتم كريم سفاح خنجر1439261511007027

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميفرحان عجيل لطيف شناوه1440261511160011

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزهراء فالح حسن نزال1441261512108052

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494اعدادية الزهراء للبناتعلميرند عبد العباس عبيد عايز1442261512097033

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب محمد خلف كاظم1443261512089059

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميدعاء عوده فطيسه قاسم1444261512089030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية العزيزية للبنينعلميمحمد حسين علوان محمد1445261511014138

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية اليسر للبناتعلميدعاء ثائر حبيب عيسى1446261512109016

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد علي بشار كمر كرم1447261511001180

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميمحمد سامي محمد كحيط1448261511201136

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمصطفى ماجد عبد الكاظم غيدان1449261511027099

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد حسن يحيى باقر1450261511001167

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميعلي حسين رداد نصار1451261511023058

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية العزيزية للبنينعلميمصطفى ولي عبد االمير علي1452261511014165

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية العزيزية للبناتعلميوفاء شاكر محسن هامل1453261512110042

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية الغدير للبناتعلميفاطمه فالح منخي بادي1454261512086069

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية االحرار للبناتعلمينسرين حميد درويش جبار1455261512106036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491اعدادية النعمانية للبنينعلميمحمد مهند حميد محسن1456261511009161

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491اعدادية القدس للبناتعلميرؤى جاسم ناصر حبيني1457261512104022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491اعدادية الكوت للبناتعلميموج عبدعلي يعكوب يوسف1458261512096173

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميليث متعب حمادي مطير1459261511049157

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميامنه كامل عبدهللا خضر1460261512114006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490اعدادية الحسين للبنينعلميضياء صباح عيسى حواش1461261511028078

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية االحرار للبنينعلميواثق ماضي حسين مطر1462261511018044
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميهاشم محمد علي هاشم1463261511201170

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية الكوت للبناتعلميزينب انور سعدي حمو1464261512096106

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية الكوت للبنينعلميعمار عباس هادي جبار1465261511001142

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعباس محيسن رسن غليم1466261511022098

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية العزيزية للبنينعلميانور صباح صالح محمد1467261511014023

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية العزيزية للبنينعلميبهاء رضا عالوي عباس1468261511014026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487ثانوية بلقيس للبناتعلميزهراء جعفر سامي عبدالخالق1469261512116019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية اليسر للبناتعلميمروه حيدر سالم عبد هللا1470261512109065

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي ماجد شعالن حمد1471261511050045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلمياسامه محمد مزهر خلوهن1472261511022020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية االحرار للبناتعلميجنان فالح عبدالهادي يوسف1473261512106009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد مجيد حامد عبد الكاظم1474261511012231

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية النور للبناتعلميمريم علي كاظم بطوش1475261512119015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعمار عبد الرضا ياسر منصور1476261511022129

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486اعدادية اليسر للبناتعلميآيات حبيب عبد الحسين عليوي1477261512109001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486اعدادية الحسين للبنينعلميحسام باسم راشد حسن1478261511028027

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486اعدادية الصويرة للبنينعلمييوسف محمد مال هللا محمود1479261511012288

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية الزاكيات للبناتعلميآثار رحيم علي شاهين1480261512103001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمعمر كريم حسن محمد1481261511049221

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية القدس للبناتعلميمروه محمد اسماعيل محمد سعيد1482261512104073

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميكرار كاظم دفار شبيل1483261511049152

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية الهدى للبناتعلميايات حامد جابر خلف1484261512090008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485ثانوية الحفرية للبناتعلميابتهال ماجد كريم نايف1485261512091001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية الحسين للبنينعلميحسن فالح حسن محسن1486261511028030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية دجلة للبنينعلميسجاد كاظم فرج عباس1487261511020039

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية المثنى للبنينعلميحسام زيدان عنيد يازع1488261511005021

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمحمد بشير علي صباح1489261511027085

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية التحرير  للبنينعلمياحمد صباح نايف سفاح1490261511002008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية عبير العراق  للبناتعلميلينا جليل كريم علوان1491261512079021

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484اعدادية العزيزية للبنينعلميمرتضى عبد هللا دينار علي1492261511014155

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483اعدادية الكوت للبناتعلميرند ماهر عبد البصير عبد الحنين1493261512096072

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483اعدادية النعمانية للبناتعلميشيماء حسن هاتف مطرود1494261512087077

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483اعدادية المشكاة للبناتعلميهديل باسم ذيبان كريم1495261512094048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482ثانوية الرباب للبناتعلميزينب كريم سالم حاتم1496261512113058
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482اعدادية الحي للبناتعلميايالف مثنى طه صالح1497261512107020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482ثانوية العزة للبناتعلميزهرة حسين علي حمود1498261512099022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميعمار شهيد عبد الكريم نعيمه1499261511038054

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482اعدادية المشكاة للبناتعلميرغد نعيم يزل مرهج1500261512094018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482اعدادية الغدير للبناتعلميريام ستار جابر عناد1501261512086035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميمريم سعيد يوسف جمعه1502261512114024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميعباس مجلي كاظم سربوت1503261511023048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481ثانوية العزة للبناتعلميسرى كريم راضي صالح1504261512099031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي تحسين حسين بحث1505261511012144

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلمياطياف سعد ماضي زغير1506261512088001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية القطيف للبنينعلميعلي فالح عبيد زغير1507261511041035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي سعيد فرج ذباح1508261511019023

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481ثانوية الحفرية للبناتعلميساره كريم هادي حلباص1509261512091021

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية العزة للبنينعلميحسين قاسم خضير شكيه1510261511007045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480ثانوية جصان للبناتعلميجنان رسول عيدان عبد هللا1511261512071002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمرتضى كريم مريح خليوي1512261511049204

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميجاسم محمد عبد عزبي1513261511155010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي سعد جاسم حسين1514261511012156

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479ثانوية الرباب للبناتعلمينور اسماعيل عبد محمد1515261512113101

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية الكوثر للبناتعلميمها عبد الرحمن مهنا جبر1516261512083115

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية الميمون للبنينعلميسجاد خلف سلمان مطر1517261511033049

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية االحرار للبنينعلميحكيم سفاح عبد الواحد ظاهر1518261511018013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية النعمانية للبنينعلميعمار رضا مكي فيحان1519261511009127

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479ثانوية االنتصارات للبناتعلميريام جاسم منجل راضي1520261512072013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية اليسر للبناتعلمينورا عثمان محمد الوث1521261512109082

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية النعمانية للبنينعلميعلي طالب عبد المهدي محمد1522261511009112

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعلي أحمد غني حمد1523261511022109

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية الكوت للبنينعلميحسين محمد كاظم حسين1524261511001059

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478ثانوية الشباب العربي المختلطةعلميصفاء لطيف شذر هالل1525261511163007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميسجاد سليم حسون ورجين1526261511201062

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد جاسب شمخي غليم1527261511002154

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية الكوت للبناتعلميبيداء كاظم تمن حنون1528261512096032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية االحرار للبنينعلميحسن خليف غنتاب يدام1529261511018008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمثنى كريم حسن فاضل1530261511027082
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية الغدير للبناتعلميغفران سامي عليوي عيالن1531261512086063

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية الكوت للبناتعلميحوراء ابراهيم ميكائيل حسن1532261512096045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476ثانوية الرباب للبناتعلمينبأ فليح حسن سلمان1533261512113098

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476ثانوية الدجيلة المختلطةعلميعباس عيدان حنوان دهيرب1534261511152009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميكرار حسن مريح كاظم1535261511023076

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية العزة للبنينعلميصادق ياسر لفته فزاع1536261511007079

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية العزة للبنينعلميمهند مرزوق حمود كريم1537261511007180

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية الحسين للبنينعلميميسر فالح جبر شدهان1538261511028168

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمجتبى راضي ارحيمه داود1539261511049162

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية رملة للبناتعلميمنتهى داخل هندول محداد1540261512075040

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية الكوت للبناتعلميفنار عماد غفوري عبود1541261512096156

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية الحمزة للبنينعلميحسين مالك عبد جنديل1542261511003056

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية النعمانية للبنينعلميحسين احمد سلمان جابر1543261511009046

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميازهار عقيل سلمان جواد1544261512114004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميوفاء عادل كريم جيجان1545261512089104

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء حميد حسين حمدان1546261512096087

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية الصفا للبناتعلميحنان ناصر نعمه هالل1547261512085007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الحي للبناتعلمينور الهدى حامد تركي مطشر1548261512107099

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473ثانوية بلقيس للبناتعلميخوله كامل كعيم جالن1549261512116013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الحمزة للبنينعلمينهاد عباس يابر عويد1550261511003174

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى تموز ناصر حبوب1551261511028148

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الهدى للبناتعلميبنين محسن مظلوم منصور1552261512090014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الكوت للبنينعلميمجتبى علي حسين شعاع1553261511001157

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء عدنان رميد غرب1554261512090037

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية العزة للبنينعلميمهيمن حازم فرحان عباس1555261511007181

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميمريم نزار سعيد فندي1556261512159006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية الكوت للبنينعلمييعقوب يوسف عليوي ناصر1557261511001232

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية الحسين للبنينعلمياحمد كاظم هيالن محسن1558261511028007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية الميمون للبنينعلميمصطفى عالوي حنون طشميل1559261511033113

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد عبد الحسن دايش كاظم1560261511005054

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية الكوثر للبناتعلميساره خضير عوده جاسم1561261512083072

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية الغدير للبناتعلميأية ابراهيم حسن خلف1562261512086001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471ثانوية المناهل للبناتعلميزهراء كريم فهد حسين1563261512115014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية المصطفى للبنينعلميزين العابدين علي حسين عبد الرضا1564261511019012
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية الزاكيات للبناتعلميصميم عباس فاضل حسين1565261512103048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميساره قاسم محسن عبد الساده1566261512120072

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى فرحان ظاهر عباس1567261512089066

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميثائر عدنان عبدهللا لفته1568261511159001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية االنتصارات للبناتعلميبيداء اجود كاظم نشب1569261512072003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية شيخ سعد للبنينعلميحسين عالوي مشاي زغير1570261511017031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميقاسم محمد طعيمه ثامر1571261511023074

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية القطيف للبنينعلميياسين حمزه حسين علوان1572261511041062

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية المثنى للبنينعلميعلي عقيل كريم علي1573261511005096

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية الصويرة للبنينعلميمازن محمود حمزه سلمان1574261511012200

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية الصفا للبناتعلميزهراء سعد محسن زرار1575261512085019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية الكرامة للبنينعلميغسان فالح حسن لفته1576261511004056

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469ثانوية بلقيس للبناتعلميياسمين رعد حسن محمد1577261512116055

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية النعمانية للبناتعلمياستبرق عبد الرزاق علي عبد1578261512087006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية القطيف للبنينعلمياركان نجم عبيد ساجت1579261511041006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية العزة للبنينعلمياحمد حميد عبد الرضا تبينه1580261511007006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية المصطفى للبنينعلميجاسم حسين هادي حسين1581261511019006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميهمام بشار رحيمه شناوه1582261511038082

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468ثانوية بلقيس للبناتعلميغصون محسن ضويف نجم1583261512116035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468اعدادية التحرير  للبنينعلمياحمد مهدي رسن نعمه1584261511002017

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية العزة للبنينعلميعلي حاكم لفته فزاع1585261511007101

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية الكوت للبنينعلميمهند كاظم رحمه رسن1586261511001220

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية الصفا للبناتعلميصفاء محمد محسن عبيد1587261512085035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية النعمانية للبناتعلمينور طالب حمزه هاشم1588261512087113

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية رملة للبناتعلميسرى قحطان حياوي لفته1589261512075030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية الصويرة للبنينعلميعالء كامل زغير شيحان1590261511012143

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467ثانوية الكوت االهلية للبنينعلميمهدي سعد حسين هامل1591261511042023

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية فضة  للبناتعلميحنين مجيد فليح حسن1592261512095004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية المصطفى للبنينعلمياحسان زيدان جبر فضل1593261511019001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميشاكر ناجي لعيبي ساجت1594261511022085

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعالء مسلم جليل عباس1595261511049113

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه شنان علي غركان1596261512089096

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية النعمانية للبنينعلميحسين محمد جواد علي1597261511009057

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية الحي المسائية للبنينعلميمصطفى باقر جعفر محسن1598261511202045
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية اليسر للبناتعلميميس نعيم شنين حنش1599261512109070

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميحمزه فرحان ثجيل شنان1600261511159004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميفاطمه طارق ارحيمه داود1601261512088032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية الزبيدية للبنينعلميامجد غازي نصر عبد عون1602261511011020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية العزة للبنينعلميوالء حميد عبد هللا لفته1603261511007191

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمرتضى هيثم فتحي اسماعيل1604261511022172

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية جصان للبناتعلمييقين حسيب بشار دعدوش1605261512071022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465ثانوية بلقيس للبناتعلميهاجر محسن علي خلف1606261512116048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميمحمود فالح كاظم حسين1607261511201149

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية العزة للبنينعلميكرار علي عبود حسين1608261511007130

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء جبار خلف عباس1609261512082011

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية العزيزية للبنينعلميعبد العزيز حسين هاشم هليل1610261511014093

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية الزهراء للبناتعلمينور عامر عبد عون جبار1611261512097090

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية حامل اللواء المختلطةعلمياحمد عبدالرضا شراد شرار1612261511155003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية الزاكيات للبناتعلميسجى جبار هليل مطلك1613261512103041

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464ثانوية االنتصارات للبناتعلميزينب سعيد راضي خنجر1614261512072017

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية الصويرة للبنينعلميسفيان سلمان حواس حمود1615261511012101

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسن اياد سحاب مطلك1616261511049050

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية النعمانية للبنينعلميعلي كامل نصار عبد1617261511009120

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية الكسائي للبنينعلمييحيى خيري علوان ذياب1618261511037053

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميانفال محمد الزم عبود1619261512102008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463اعدادية النعمانية للبناتعلميهديل ماضي مجلي نداوي1620261512087124

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463ثانوية بدرة للبناتعلميحوراء عبدالمنعم توفيق محسن1621261512117006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463اعدادية الحسين للبنينعلمياحمد خليف شريف جبار1622261511028004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميحيدر احمد غني حمد1623261511022049

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462اعدادية التحرير  للبنينعلمياسامه ماجد صادق كريم1624261511002023

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462اعدادية الصويرة للبنينعلميأيوب يوسف حسن ارحيمة1625261511012037

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462اعدادية الميمون للبنينعلميمصطفى علي شيخه حسن1626261511033115

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462اعدادية العزيزية للبناتعلمينهله علي محسن مانع1627261512110035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461اعدادية الحي للبناتعلميزهراء حميد خضر صلبي1628261512107053

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط595ثانوية الرباب للبناتادبيرباب علي حافظ حميد1629261522113014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط577ثانوية المنصور المختلطةادبيوسام رشيد نيروز جبير1630261521157043

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط576اعدادية النعمانية للبناتادبيسجا سليم محمود عباس1631261522087033

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط563ثانوية الرباب للبناتادبيزينب حسين طه كاطع1632261522113024
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط555اعدادية الغدير للبناتادبيزينب غانم جاسم عيالن1633261522086043

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط547ثانوية تاج الدين للبنينادبيهمام عبد الحسن شبرم مرهج1634261521032048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط539ثانوية الفتوة المختلطةادبيعقيل احمد هادي منسي1635261521169011

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط535اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيمصطفى محمد محسن فليح1636261521023096

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط531اعدادية القطيف للبنينادبيعلي ثامر نجم غالي1637261521041063

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط531اعدادية الغدير للبناتادبياسراء جبار كريم جاسم1638261522086004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط530اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيضياء جميل صبر طميغ1639261521043028

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط527 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيرائد احمد يوسف عدوي1640261521024007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526اعدادية االحرار للبناتادبيرؤيا علي جابر هاشم1641261522106011

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط525اعدادية المشكاة للبناتادبيايالف حسين سلمان عباس1642261522094003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط524اعدادية بدرة للبنينادبيياسر محمد رضا حسين1643261521021050

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط523اعدادية القدس للبناتادبيهديل سمير حسون علوان1644261522104068

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522اعدادية النور للبناتادبينبأ حسين محمد علي1645261522119048

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522اعدادية الهدى للبناتادبيمريم عبد علي لطيف مجاور1646261522090044

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522اعدادية الفاضالت للبناتادبيعال جعفر محسن علي1647261522082024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرسل كريم منشد صحن1648261522111022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيعباس نعيم هليل جبر1649261521160015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520ثانوية الرباب للبناتادبيحنين حيدر طالب طاهر1650261522113006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519اعدادية القدس للبناتادبيصابرين نعمان محمد عباس1651261522104044

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518ثانوية تاج الدين للبنينادبياحمد جاسم كريط عسكر1652261521032001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحسين جبار طوكان جوده1653261521043010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيسالم محمد عوفي بايع1654261521160014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517اعدادية االبرار للبنينادبيسيف عباس فريخ فريج1655261521016017

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517اعدادية النور للبناتادبيايناس علي هليل عذيب1656261522119009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515ثانوية المناهل للبناتادبيآالء سبتي ثاني فريح1657261522115003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514ثانوية بو مدين المختلطةادبيحسين محمد نعمه نبوت1658261521154010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513اعدادية السياب للبنينادبيهاشم حسين ياسر عبيد1659261521045066

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513ثانوية الفتوة المختلطةادبيعلي محمد حسين عليوي1660261521169013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511ثانوية الصباح المختلطةادبيفاضل محمد عباس عيدان1661261521162022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511ثانوية الصباح المختلطةادبيحسن هادي محمد راضي1662261521162009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيرنده باسم جبار عبد1663261522100008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510ثانوية الدبوني للبنينادبيعقيل رعد عبد كاظم1664261521034013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس يونس خلف جاسم1665261521025036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510اعدادية االحرار للبناتادبيريام علي سلمان كاظم1666261522106016
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيعالء فليح حسن عاشور1667261521159012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509اعدادية القدس للبناتادبيمسره حيدر حسين راضي1668261522104054

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509ثانوية رقية للبناتادبيمالك ناصر عبد عجيمي1669261522078040

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508ثانوية الغسانية المختلطةادبيرويده احمد خليل علوان1670261522156004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب صاحب جبوري محمد1671261522097034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508ثانوية الرباب للبناتادبيصفا هاشم محمد عبد عون1672261522113033

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508اعدادية الهدى للبناتادبيزينب ماجد حسين فجر1673261522090031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسن عليوي ساجت عشبه1674261521047025

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506ثانوية المنصور المختلطةادبياحمد محسن سعيد جيثوم1675261521157004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيدعاء جبار علي فليح1676261522089012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506اعدادية الكرامة للبنينادبينور ضياء درويش صكب1677261521004119

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505اعدادية نور المصطفى للبنينادبياياد شاكر محسن هامل1678261521015022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504اعدادية النعيم للبنينادبياركان عباس بجاي جبن1679261521008003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503ثانوية المنصور المختلطةادبييونس عبدهلل حسن الياس1680261521157044

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعباس صباح خريبط خلف1681261521024009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501ثانوية الفتوة المختلطةادبيخالد رحمن هادي عكاب1682261521169007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعلي حسين هالل شخير1683261521043040

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499اعدادية االحرار للبناتادبيمروه صباح حسين عكله1684261522106032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499ثانوية الفتوة المختلطةادبيسالم محمد حامد صالل1685261521169008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499اعدادية ابن رشد للبنينادبياشرف احمد لهمود وصخ1686261521047009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي حسين فرحان موسى1687261521026035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية الكسائي للبنينادبيبارق كامل رشيد عمير1688261521037002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية الغدير للبناتادبياسراء محمد عجمي سعدون1689261522086006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمسلم عقيل خشان عبدالحسين1690261521155054

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497ثانوية بو مدين المختلطةادبيمحمد باسم نهير عطشان1691261521154031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497ثانوية المنصور المختلطةادبيفليح حسن محمد جبر1692261521157030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497ثانوية بو مدين المختلطةادبياحمد عبد ياسر هالل1693261521154005

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497اعدادية الهدى للبناتادبيشمس فالح حسن كباش1694261522090036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496ثانوية المحاسن المختلطةادبيمسلم زعيم لهمود شمخي1695261521150013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحيدر جواد كاظم محمد1696261521025020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد عدنان عبد هللا فاضل1697261521019003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496ثانوية ابن سينا المختلطةادبيكرار جبار ناهي علوان1698261521166006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية الميمون للبنينادبيراضي نوري محسن طاهر1699261521033041

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية القدس للبناتادبيهناء عباس باقر ياسين1700261522104069
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495اعدادية االبرار للبنينادبيعلي حسن خلف حسين1701261521016028

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494ثانوية الموعظة المختلطةادبيمروان رائد حمزة عزاوي1702261521165020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493ثانوية الفتوة المختلطةادبيعادل غالب مخيلف خرباط1703261521169009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيعلي حسين شاكر كليل1704261521160020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493اعدادية اليسر للبناتادبياسراء محمد عزيز سالم1705261522109013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية االبرار للبنينادبيصهيب نبيل مكطوف جالب1706261521016021

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار حميد زاير داخل1707261521046031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492ثانوية بو مدين المختلطةادبيأثير عزيز هادي محيسن1708261522154001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492اعدادية بدرة للبنينادبيعلي حميد هاشم عبد الحسين1709261521021034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491اعدادية الميمون للبنينادبيخالد كريم جبل حسين1710261521033039

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491اعدادية بدرة للبنينادبيحسين كامل عبد صالح1711261521021015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبياياد كريم حسن هيال1712261521043006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490اعدادية الميمون للبنينادبيحيدر نجم عبيد موسى1713261521033036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490ثانوية الحياة المختلطةادبيمحمد جاسم برزان حرامي1714261521151016

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية ابن رشد للبنينادبيجاسم عبد الساده جاسم عبد1715261521047016

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489اعدادية عبير العراق  للبناتادبيدعاء كريم جبر سالمه1716261522079012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489ثانوية ابن سينا المختلطةادبيمشتاق رحيم كاظم دهموش1717261521166012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيسماء غازي لفته جاسم1718261522108026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور جاسم طارش حميد1719261522089039

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية العزيزية للبناتادبياسالم سالم عباس سلمان1720261522110002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية الموفقية للبناتادبينور ريا مشعل فهيد1721261522093057

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه احمد عبد الحسين محمد رشيد1722261522103036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسام الدين محمد عبد الحمزة حمود1723261521044010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487اعدادية دجلة للبنينادبيعلي عبد حسين علي1724261521020041

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487ثانوية بلقيس للبناتادبيافياء حميد اعجمي مانع1725261522116004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء فاضل خير هللا كاطع1726261522090026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486ثانوية بدرة للبناتادبيفاطمه طالب خضر عباس1727261522117019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية الزهراء للبناتادبيفرقان شكير محسن يسر1728261522097051

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الهدى قيس جميل كمر1729261522082033

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485اعدادية االحرار للبنينادبيعبد هللا طالب نعمه سكر1730261521018035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيمحمد بدر كطان جرو1731261521159018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483اعدادية القدس للبناتادبيزهراء عبد الرسول جاسم شاتي1732261522104032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيحسان محسن شالكه عيسى1733261521160006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483ثانوية رقية للبناتادبيغفران حسن رشيد اسماعيل1734261522078032
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483اعدادية االحرار للبنينادبيمنتظر سعد ذياب شهاب1735261521018060

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483ثانوية الفرسان المختلطةادبيوليد شاكر محمد محي1736261521158034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعالء سالم كمر عيسى1737261521043035

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعمار عباس فاضل عبيد1738261521024017

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482اعدادية اليسر للبناتادبيتبارك صباح خضر فلحي1739261522109028

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482ثانوية الفتوة المختلطةادبيعلي كريم علي جاسم1740261521169012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482الخارجياتادبيغفران داود سلمان مشجل1741261522401015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية اليسر للبناتادبيحوراء عبد عزيز محمد1742261522109036

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية الميمون للبنينادبيعلي حسن هجام موزان1743261521033067

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية الميمون للبنينادبيحسين كريم عطه ياسين1744261521033030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481اعدادية ابن رشد للبنينادبيجعفر سمير غاوي يونس1745261521047018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية الحسين للبنينادبيسجاد فليح علي طاهر1746261521028018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية اليسر للبناتادبيضحى حسن علوان نمل1747261522109076

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480ثانوية الصباح المختلطةادبيهشام محمد دبعن ردام1748261521162030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية ابن رشد للبنينادبيمصطفى ماهر محمود ناصر1749261521047142

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية النعمانية للبناتادبياحالم علي حامد شمخي1750261522087001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480اعدادية شرف الدين للبنينادبيجالل هاشم هليل جاسم1751261521044009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية طه االمين للبنينادبيابكار محمد حمزه حسين1752261521026004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479ثانوية الدبوني للبنينادبياحمد فالح محمد دهموش1753261521034002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية الزاكيات للبناتادبيرغد سالم عبد الكريم رحيم1754261522103016

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479ثانوية الحياة المختلطةادبيحاتم كريم مراد حميد1755261521151003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479ثانوية العزة للبناتادبيساره عبد الكاظم جابر شعيبث1756261522099024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية االحرار للبنينادبيمهند شنان عبود مطلق1757261521018062

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه هادي خميس هادي1758261522099032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب محمد علي جصاني1759261522089022

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية سيد االنام للبنينادبيرحيم محيسن جاسم محمد1760261521046016

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد خضير محمود موسى1761261521005060

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية االحرار للبنينادبيمحسن ادريس عبد الواحد ظاهر1762261521018045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد عبد الكاظم نصار عبد1763261521047125

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي احمد عبيد خليف1764261521158019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478ثانوية بلقيس للبناتادبيريام محمد شنتاف صياح1765261522116018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية المثنى للبنينادبيعلي طاهر شعنون حسون1766261521005043

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية الميمون للبنينادبيحمزه عبد السالم خضير عباس1767261521033031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية طه االمين للبنينادبياحمد اسماعيل عويد عيالن1768261521026005
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية الكرامة للبنينادبيعبد الكريم عزيز كريم سحيج1769261521004066

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيياسر سلمان داود ياسين1770261521024026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478اعدادية دجلة للبنينادبيعالء سعد ساير فير1771261521020037

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية الصفا للبناتادبيابتهال علي عبد علوان1772261522085002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياسماء صادق رشيد عاجل1773261522089004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477اعدادية اليسر للبناتادبيأسماء صبيح شيحان حسن1774261522109002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء علي نعيم طعيمه1775261522109045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية المصطفى للبنينادبيضياء هادي ابراهيم جبار1776261521019021

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية القدس للبناتادبينبأ علي عبد عوفي1777261522104060

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية الحي المسائية للبنينادبيحيدر جواد خلف سلمان1778261521202034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية النور للبناتادبيايمان ضياء حسين علي1779261522119008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية عمود الدين للبنينادبيعلي عدنان هاشم لويذ1780261521031020

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476اعدادية القطيف للبنينادبيظافر ناهض منشد جبين1781261521041053

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكرار علي عبد الحسين جعيل1782261521025060

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين ثامر داود سلمان1783261521015034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيرحاب اركان عبد الحسن جاسم1784261522074013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية الزهراء للبناتادبيفرح عبد الكاظم مزهر دليل1785261522097050

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475ثانوية المنصور المختلطةادبيرعد حميد عباس سعدون1786261521157019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية ابن رشد للبنينادبيكرار صبري كبيس عليوي1787261521047106

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين محمد دبعون شرهان1788261521004032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار جبار غاوي سهيل1789261521015128

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى عبد الرزاق سالم عياده1790261521006097

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474ثانوية األعراف المختلطةادبيستار خضر مطشر فرحان1791261521161009

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعالء ثامر محمود جاسم1792261521024014

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرادبيسرمد محمد هاتف غنام1793261521029006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية عبير العراق  للبناتادبيسجى كريم جوده خميس1794261522079021

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية دجلة للبنينادبياسالم عالوي عبد الكاظم عفات1795261521020007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحنين هيثم علي جياد1796261522089010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية القدس للبناتادبيتقوى اسماعيل حسين راضي1797261522104015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474اعدادية السياب للبنينادبيسجاد عبد الحسين مطير شويل1798261521045028

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الحسين للبنينادبيامير صالح كاظم حويش1799261521028002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه الزهراء علي عبد طه1800261522109083

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء محسن محمود حسن1801261522103024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الميمون للبنينادبيعباس محسن جالي لطيف1802261521033057
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية الحسين للبنينادبيعلي عامر عيدان حداد1803261521028032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473اعدادية المثنى للبنينادبييحيى جواد كاظم بوري1804261521005095

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيماهر كسار مجاور عنبر1805261521160024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473ثانوية رقية للبناتادبيدعاء قاسم مكي عباس1806261522078012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه هشام علي شريف1807261522109089

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه ياسر سعدون عنيد1808261522090042

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية االحرار للبنينادبيحيدر جليل محمد عصفور1809261521018024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى ماجد بشير حيال1810261521046040

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472الخارجياتادبياالء نديم عوده عطيه1811261522401001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472ثانوية ابن سينا المختلطةادبيعلي حسين جعفر سميج1812261521166004

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472ثانوية الدبوني للبنينادبييوسف خلف عجيد تلع1813261521034031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472اعدادية السياب للبنينادبيعلي محسن نصيف جاسم1814261521045044

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيمصطفى كريم داود عنان1815261521024024

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471ثانوية الفرسان المختلطةادبينزار حسن عبيد طلفاح1816261521158031

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471ثانوية المركزية للبناتادبيتبارك علي جاسم عبد1817261522105003

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحمزه عباس دعدوش خميس1818261521015047

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471ثانوية تاج الدين للبنينادبيمهند محسن صعصع عبد هللا1819261521032045

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية القدس للبناتادبيبراق نصر شمخي يابر1820261522104010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية المثنى للبنينادبيحسين محسن خفيف كاظم1821261521005026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحيدر علي شرهان سلمان1822261521043018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471اعدادية الخوارزمي للبناتادبيبراء حسين عبدعلي عبيد1823261522111012

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيحسين عليوي عيالن حسين1824261521160010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية الرحمانية المختلطةادبيرسول غالب راضي نوفان1825261521153006

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية رقية للبناتادبيزهراء ناظم سفاح خنجر1826261522078018

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية حلب للبنينادبياحمد جبار صباح فارس1827261521013005

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية رقية للبناتادبياسيل كريم وناس فرحان1828261522078005

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل اركان مسلم فرج1829261522089013

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر نعيم عضبان راضي1830261521046015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470ثانوية بو مدين المختلطةادبينور علي عبدالحسين خاروص1831261522154007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيسرى طالب داور عبيد1832261522084029

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية الزاكيات للبناتادبيتبارك موفق سامي عبد الكريم1833261522103010

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيماهر ناظم علوان سلمان1834261521205030

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية الميمون للبنينادبيعلي جاسم حيدر غايب1835261521033065

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي حسين محمد كاظم1836261521044025
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االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469ثانوية المنار للبناتادبينور اسماعيل علي خلف1837261522076032

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيكرار كريم عويد كاطع1838261521022078

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468اعدادية اليسر للبناتادبيمريم حسن عبداالمير علوان1839261522109094

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس عثمان محمد عند1840261521046025

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468ثانوية بلقيس للبناتادبيرفقه سعد نزوم علي1841261522116016

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468اعدادية الغدير للبناتادبينور كاظم عبد دخيل1842261522086082

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية حلب للبنينادبيليث داود سلمان علي1843261521013141

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467اعدادية الزاكيات للبناتادبيشهد ماجد صالح عباس1844261522103034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية العزة للبناتادبيدعاء باسم عبيد عايز1845261522099008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية الميمون للبنينادبيعبد القهار عقيل جعفر خميس1846261521033058

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية اليسر للبناتادبيساره اركان علي فالح1847261522109066

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعادل رشيد غانم حسن1848261521022042

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبياسراء قاسم حرز زاير1849261522160001

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية الزهراء للبناتادبيتغريد اسعد علي شاطر1850261522097019

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبراء جاسب محيبس جوني1851261522089007

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية اليسر للبناتادبيأيات كاظم جواد كاظم1852261522109008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين حسن زغير هالل1853261521025015

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية ابن سينا المختلطةادبيماهر رحيم راهي عبود1854261521166008

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية حلب للبنينادبيمحمد عبد العظيم موفق جالب1855261521013160

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى عبد هللا غضيب مشحوت1856261521005072

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466ثانوية الدجيلة المختلطةادبيحازم نفل محمد فرج1857261521152002

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية عمود الدين للبنينادبيمحسن جمعة كامل زعيزع1858261521031026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه حيال عجم تاغي1859261522102037

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية الميمون للبنينادبيوليد فليح جبار موسى1860261521033127

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيفاضل نوري هندي جابر1861261521155039

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465اعدادية المصطفى للبنينادبيمهند عبد هللا عباس محمد1862261521019043

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465 تموز للبنين14اعدادية ادبيعمر علي كاظم عبدي1863261521006075

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعلي بالسم حامد طارش1864261521155034

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عصام عبد الكريم تعبان1865261521201173

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد جاسم شمخي عيدان1866261521047119

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463ثانوية المنار للبناتادبينور هادي مطر جدوع1867261522076033

التربية/جامعة واسط641اعدادية الكسائي للبنينعلميحيدر عبد الحكيم عبد هللا نغيمش1868261511037018

التربية/جامعة واسط641اعدادية الكوت للبناتعلميبراء داخل عجيل كطامي1869261512096026

التربية/جامعة واسط634اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزهراء عبد الرضا نجم سفاح1870261512074017
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التربية/جامعة واسط599ثانوية تبارك للبناتعلميدموع مهدي حمزة خليف1871261512077005

التربية/جامعة واسط597اعدادية المشكاة للبناتعلميابرار علي طاهر علي1872261512094001

التربية/جامعة واسط594اعدادية الصويرة للبنينعلميحسين هويدي عبود صيان1873261511012070

التربية/جامعة واسط589اعدادية النعمانية للبنينعلميحسنين نشمي كردي هادود1874261511009045

التربية/جامعة واسط588اعدادية العزيزية للبناتعلميالهام حيدر مرعي حسن1875261512110005

التربية/جامعة واسط587اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد ثجيل جعفر يودة1876261511022151

التربية/جامعة واسط586اعدادية الحمزة للبنينعلميمصطفى ناجح علي عبد هللا1877261511003166

التربية/جامعة واسط586ثانوية الرباب للبناتعلمياساور عبد الواحد عزيز عوده1878261512113003

التربية/جامعة واسط586اعدادية الزهراء للبناتعلميعال باسم محسن عباس1879261512097061

التربية/جامعة واسط579اعدادية العزيزية للبناتعلميدعاء علي مرعي حسن1880261512110016

التربية/جامعة واسط578اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي حقي اسماعيل صادق1881261511050034

التربية/جامعة واسط577اعدادية الزبيدية للبنينعلميليث عباس عبد السادة ناصر1882261511011143

التربية/جامعة واسط575ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلمينبأ نعيم غريب صنغير1883261512088043

التربية/جامعة واسط571اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلمينورالهدى ضياء خليل فياض1884261512108115

التربية/جامعة واسط563اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميهاله عادل منعم علي1885261512074037

التربية/جامعة واسط563اعدادية العزيزية للبنينعلميسليمان عبد الحسين معن زمام1886261511014070

التربية/جامعة واسط562اعدادية المصطفى للبنينعلميشهاب احمد هويش موسى1887261511019016

التربية/جامعة واسط561اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميرضاب كريم عبد علي فرحان1888261512089037

التربية/جامعة واسط560اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمؤتمن جمال طعمه علي1889261511022145

التربية/جامعة واسط559اعدادية شيخ سعد للبنينعلميماجد لفته عبد هللا اريح1890261511017077

التربية/جامعة واسط559ثانوية المناهل للبناتعلميسندس طالب عبد جابر1891261512115020

التربية/جامعة واسط559اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميايمان جعفر عبد دهام1892261512089012

التربية/جامعة واسط559ثانوية بلقيس للبناتعلميسرى شاكر محي عبد1893261512116032

التربية/جامعة واسط554اعدادية القدس للبناتعلميورود ستار ابريسم امطير1894261512104088

التربية/جامعة واسط554اعدادية الزبيدية للبناتعلميراوند محمدعلي كاظم صريم1895261512092017

التربية/جامعة واسط551اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى عزيز كريم خليف1896261511028154

التربية/جامعة واسط549اعدادية الحي للبناتعلميزينب عامر شمخي رسن1897261512107063

التربية/جامعة واسط549ثانوية بدرة للبناتعلميرسل قاسم محمدعلي تقي1898261512117007

التربية/جامعة واسط547ثانوية الشباب العربي المختلطةعلميمناف كريم كاظم خزعل1899261511163021

التربية/جامعة واسط547اعدادية الحمزة للبنينعلميجعفر محمد تقي باقر اسد1900261511003033

التربية/جامعة واسط547ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميكرار خالد عمار كرم1901261511038056

التربية/جامعة واسط547اعدادية القطيف للبنينعلميعلي محمد سعدون عبد الرضا1902261511041037

التربية/جامعة واسط546ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميرسول ناصر عبد الرضا عمير1903261511038029

التربية/جامعة واسط546اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى حامد كاظم صالح1904261511001203
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التربية/جامعة واسط546ثانوية الدجيلة المختلطةعلميطاهر مهدي صالح حسن1905261511152008

التربية/جامعة واسط545ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميتبارك عبد االمير ارحيمه داود1906261512088009

التربية/جامعة واسط544اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي صفاء ثامر صبر1907261511050038

التربية/جامعة واسط544اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميكرار سعد بخيت عتيج1908261511022141

التربية/جامعة واسط544اعدادية النعمانية للبناتعلميزينب عبد السالم اسماعيل حنتوش1909261512087059

التربية/جامعة واسط543اعدادية الغدير للبناتعلمينور راضي عبد دوخي1910261512086084

التربية/جامعة واسط543ثانوية بلقيس للبناتعلميهدى علي عبدالكريم هويدي1911261512116051

التربية/جامعة واسط542اعدادية الخوارزمي للبناتعلميهبه مشرق شعبان مظلوم1912261512111050

التربية/جامعة واسط542اعدادية الكسائي للبنينعلميحسين حامد طاهر حميد1913261511037008

التربية/جامعة واسط541اعدادية شيخ سعد للبنينعلمييونس حسين حسن محمد1914261511017102

التربية/جامعة واسط541اعدادية طه االمين للبنينعلميحسين سعد جميل راشد1915261511026013

التربية/جامعة واسط541اعدادية الزهراء للبناتعلمياثمار كاظم بريسم دندوح1916261512097001

التربية/جامعة واسط541اعدادية الهدى للبناتعلميشهد علي مشلوش علي1917261512090048

التربية/جامعة واسط540اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميآيات حميد عبيد خفيف1918261512084002

التربية/جامعة واسط540اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميصدام كريم غركان طاهر1919261511049095

التربية/جامعة واسط539ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميصنعاء صباح شدهان كاظم1920261512159004

التربية/جامعة واسط539اعدادية شيخ سعد للبنينعلميابراهيم خليل كريم جبار1921261511017001

التربية/جامعة واسط538اعدادية الفاضالت للبناتعلميعال ضياء ضالل محيسن1922261512082021

التربية/جامعة واسط537ثانوية الفاطمية للبناتعلميزهراء محمود عبد منشد1923261512081016

التربية/جامعة واسط537اعدادية الزبيدية للبنينعلميعباس عبد االمير كاظم داود1924261511011090

التربية/جامعة واسط537اعدادية العزيزية للبنينعلميمالك حميد كاظم عبد الحسين1925261511014133

التربية/جامعة واسط536اعدادية القدس للبناتعلميدعاء ذياب جاسم مرزه1926261512104019

التربية/جامعة واسط536ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميزينب سعيد رشيد عبدالنبي1927261512112017

التربية/جامعة واسط536اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزهراء جمال حسوني المال1928261512074015

التربية/جامعة واسط535اعدادية الخوارزمي للبناتعلميفاطمه كريم كطوف شلب1929261512111040

التربية/جامعة واسط535اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه سليم عجيل صاحي1930261512097065

التربية/جامعة واسط535اعدادية النعمانية للبنينعلميسجاد كاظم جواد علي1931261511009072

التربية/جامعة واسط535اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد حسن داود سليم1932261511012210

التربية/جامعة واسط534ثانوية االنتصارات للبناتعلميزينب مظفر جعفر حسين1933261512072020

التربية/جامعة واسط534اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد خليل ابراهيم سالم1934261511012216

التربية/جامعة واسط534ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميبراء سعد شمخي رهل1935261512088005

التربية/جامعة واسط534اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميابراهيم صالح مظلوم زاير1936261511022006

التربية/جامعة واسط533ثانوية بلقيس للبناتعلميزهراء رحيم عواد نجم1937261512116020

التربية/جامعة واسط533ثانوية جصان للبناتعلميزينه هاني جعفر هويدي1938261512071009
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التربية/جامعة واسط532اعدادية فضة  للبناتعلميهيفاء كامل جحش دودان1939261512095039

التربية/جامعة واسط532اعدادية الحي للبناتعلميبراق علي ظاهر فرحان1940261512107027

التربية/جامعة واسط532اعدادية الحسين للبنينعلميايمن اجويد زغير لفته1941261511028016

التربية/جامعة واسط532اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى رشيد غازي جاسم1942261511028152

التربية/جامعة واسط531اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعلي سعيد حميد حسين1943261511022120

التربية/جامعة واسط531اعدادية الحي للبناتعلميبان حازم بجاي عبد1944261512107023

التربية/جامعة واسط531اعدادية الزاكيات للبناتعلميزينب محسن كريم بزون1945261512103038

التربية/جامعة واسط531اعدادية اليسر للبناتعلميطيبه ابراهيم كاظم ابراهيم1946261512109049

التربية/جامعة واسط531اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء علي عبد الحسين جابر1947261512096097

التربية/جامعة واسط530اعدادية الزهراء للبناتعلميرفل ثائر جبار حافظ1948261512097032

التربية/جامعة واسط530اعدادية النعيم للبنينعلميحسن علي ثجيل شالكه1949261511008008

التربية/جامعة واسط530اعدادية الحي للبناتعلميدعاء كاظم الزم حسين1950261512107040

التربية/جامعة واسط529ثانوية بدرة للبناتعلميسماء محمد توفيق محسن1951261512117011

التربية/جامعة واسط529اعدادية اليسر للبناتعلميشاكرين صالح هادي صالح1952261512109043

التربية/جامعة واسط529اعدادية العزيزية للبناتعلميحوراء حسن علي حسين1953261512110012

التربية/جامعة واسط529اعدادية النعمانية للبناتعلميرجاء عامر هادي عبيد1954261512087040

التربية/جامعة واسط529اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه جمال كاظم شكر1955261512097064

التربية/جامعة واسط529اعدادية الحي للبناتعلميفاطمه اسماعيل كاظم حسين1956261512107083

التربية/جامعة واسط529اعدادية شيخ سعد للبنينعلميكرار كاظم علوان سالم1957261511017072

التربية/جامعة واسط529اعدادية الميمون للبنينعلميفالح مهدي كيطان ذويه1958261511033086

التربية/جامعة واسط529اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد نعيم لفته رويح1959261511003077

التربية/جامعة واسط528اعدادية الكسائي للبنينعلميعلي صباح جياد غباش1960261511037030

التربية/جامعة واسط528اعدادية فضة  للبناتعلميمريم رحيم حمادي حسين1961261512095030

التربية/جامعة واسط528اعدادية العزيزية للبناتعلميايات محمد مناحي خلف1962261512110006

التربية/جامعة واسط528اعدادية القدس للبناتعلمينبأ حسن عالوي سلطان1963261512104078

التربية/جامعة واسط528اعدادية االحرار للبناتعلمياسالم اركان محي فليح1964261512106006

التربية/جامعة واسط528اعدادية القدس للبناتعلمينبوع كاظم عبد بديوي1965261512104079

التربية/جامعة واسط528اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد حسين حيدر عبد الرضا ياسين1966261511002158

التربية/جامعة واسط528اعدادية القدس للبناتعلميزهراء صالح مهدي نور1967261512104041

التربية/جامعة واسط527اعدادية القدس للبناتعلميعال عبد الكريم خضير عكار1968261512104068

التربية/جامعة واسط527اعدادية النعمانية للبنينعلميعالء شاكر بدوي عمود1969261511009101

التربية/جامعة واسط527اعدادية الصفا للبناتعلميزهراء مثنى عبد الحسين عاكول1970261512085022

التربية/جامعة واسط527ثانوية االنتصارات للبناتعلميساره حاكم غالي حسن1971261512072024

التربية/جامعة واسط526ثانوية الشباب العربي المختلطةعلميمسلم خلف عطيه عنيد1972261511163020
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التربية/جامعة واسط526اعدادية الحي للبناتعلميسرى عبد الرزاق نصيف جاسم1973261512107072

التربية/جامعة واسط526اعدادية بدرة للبنينعلميحمزه صادق ناصر مشعل1974261511021007

التربية/جامعة واسط526اعدادية القطيف للبنينعلميمحمد اسامه سعدون محمد1975261511041045

التربية/جامعة واسط526ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميعلي رحيم حسن جبر1976261511160009

التربية/جامعة واسط525اعدادية الحسين للبنينعلميمرتضى عبد الحسن حميد شبل1977261511028143

التربية/جامعة واسط525ثانوية االنتصارات للبناتعلميرؤى جميل عطشان عبد علي1978261512072009

التربية/جامعة واسط525اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميشيماء ياسر حسين كاظم1979261512089072

التربية/جامعة واسط525اعدادية االبرار للبنينعلميياسر حسن سلمان حسن1980261511016054

التربية/جامعة واسط525ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميشهد ضياء سلمان كشمر1981261512114018

التربية/جامعة واسط525اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميمنذر عادل نعمه ناصر1982261511155039

التربية/جامعة واسط524اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميوسام صالح جواد كاظم1983261511050066

التربية/جامعة واسط524اعدادية العزة للبنينعلميعلي عبل عبد الرضا هاشم1984261511007112

التربية/جامعة واسط524اعدادية الزاكيات للبناتعلميغدير فهد عباس محمود1985261512103052

التربية/جامعة واسط524اعدادية االحرار للبنينعلميحسين شهيد عبد هللا مهوس1986261511018010

التربية/جامعة واسط524ثانوية تاج الدين للبنينعلميمحمد صادق علي صليخ1987261511032027

التربية/جامعة واسط523اعدادية فضة  للبناتعلميمريم كريم هيلي حنيش1988261512095031

التربية/جامعة واسط523اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميمريم هادي كنيهر شالكه1989261512102066

التربية/جامعة واسط523اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء ياسين جبار حسن1990261512083063

التربية/جامعة واسط523اعدادية الزهراء للبناتعلميايات جاسم محمد شمخي1991261512097011

التربية/جامعة واسط523اعدادية الكسائي للبنينعلميامجد هادي عويد جاسم1992261511037003

التربية/جامعة واسط523اعدادية التحرير  للبنينعلميذو الفقار عبد االله حسين عيدان1993261511002084

التربية/جامعة واسط522اعدادية القدس للبناتعلميانسام سعد جواد كاظم1994261512104007

التربية/جامعة واسط522اعدادية رملة للبناتعلمينور الهدى نجم عبد هللا خيار1995261512075044

التربية/جامعة واسط522اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد علي عبد المحسن عايز1996261511005126

التربية/جامعة واسط522اعدادية القدس للبناتعلميرغاب كاطع علي ساهي1997261512104028

التربية/جامعة واسط522اعدادية شرف الدين للبنينعلميرسول صالح حسن خضير1998261511044013

التربية/جامعة واسط522اعدادية االحرار للبناتعلميسلوى شاكر نجم صخي1999261512106023

التربية/جامعة واسط521اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميخديجه خليل ابراهيم عبد الزهره2000261512089027

التربية/جامعة واسط521ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلمياحمد ناصر كريدي مطير2001261511038009

التربية/جامعة واسط521اعدادية الصويرة للبنينعلميزيد علي علوان حمزه2002261511012093

التربية/جامعة واسط521اعدادية المشكاة للبناتعلميرسل جاسم محمد علي2003261512094017

التربية/جامعة واسط521اعدادية الحسين للبنينعلميمالك طعيمه عجه عمود2004261511028124

التربية/جامعة واسط521اعدادية االحرار للبنينعلميميثم صابر عيدان خريسان2005261511018042

التربية/جامعة واسط521اعدادية المثنى للبنينعلميعمار كاظم بليحس سلمان2006261511005102
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التربية/جامعة واسط520اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميسالم ثجيل هاشم مرعب2007261511049085

التربية/جامعة واسط520اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد جاسم مطشر خليف2008261511028126

التربية/جامعة واسط520ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميحنين علي حمود كيتب2009261512120034

التربية/جامعة واسط520اعدادية بدرة للبنينعلميسالم سالم محمد ميرزه2010261511021008

التربية/جامعة واسط520اعدادية الزبيدية للبنينعلميكرار حسن جساب طالل2011261511011139

التربية/جامعة واسط520اعدادية النعمانية للبنينعلميسجاد هادي كاظم كطوش2012261511009075

التربية/جامعة واسط520اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميمنه هللا عباس علي حسين2013261512102068

التربية/جامعة واسط519اعدادية الكوثر للبناتعلميورود علي محسن سوسه2014261512083142

التربية/جامعة واسط519اعدادية العزيزية للبناتعلمينور كريم حمد عنيد2015261512110038

التربية/جامعة واسط519اعدادية الحمزة للبنينعلمياحمد عباس حسن جالب2016261511003013

التربية/جامعة واسط519اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميأسماء عبد الرضا خلف سعيد2017261512089001

التربية/جامعة واسط519اعدادية النعيم للبنينعلمياحمد غانم منجل مكطوف2018261511008001

التربية/جامعة واسط519اعدادية الكوثر للبناتعلميرواء ناظم ياسين رحيم2019261512083052

التربية/جامعة واسط518ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميعلي كريم سلمان ظاهر2020261511038049

التربية/جامعة واسط518اعدادية الزهراء للبناتعلمينرجس اسعد عرد عبد هللا2021261512097082

التربية/جامعة واسط518ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميريام سالم هادي زغير2022261512120053

التربية/جامعة واسط518اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميمشعل حمد غالي خلف2023261511023090

التربية/جامعة واسط517اعدادية الزاكيات للبناتعلميريداء مهند عبد شتيب2024261512103026

التربية/جامعة واسط517ثانوية المناهل للبناتعلمينور سعد سلمان سحاب2025261512115034

التربية/جامعة واسط517اعدادية شيخ سعد للبنينعلميعلي كطن حلو فيصل2026261511017063

التربية/جامعة واسط517اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلمينور لفته سرحان زيدان2027261512084027

التربية/جامعة واسط517اعدادية العزة للبنينعلميمحمد فؤاد صحيب حسين2028261511007154

التربية/جامعة واسط517ثانوية تبارك للبناتعلمينور حسين علي عباس2029261512077014

التربية/جامعة واسط517اعدادية الزبيدية للبنينعلميمرتضى هاشم محمد زغير2030261511011173

التربية/جامعة واسط515اعدادية الميمون للبنينعلميحسين علي عبيد موسى2031261511033032

التربية/جامعة واسط515ثانوية الرباب للبناتعلميمريم جاسم محمد جبر2032261512113091

التربية/جامعة واسط515اعدادية بدرة للبنينعلميعلي حسين خليل فرحان2033261511021009

التربية/جامعة واسط515ثانوية تبارك للبناتعلميحنان مهدي حمزة خليف2034261512077004

التربية/جامعة واسط515اعدادية المصطفى للبنينعلميكرار حميد مشكور محمد2035261511019031

التربية/جامعة واسط515ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميعلي حسين مطرود كاظم2036261511159015

التربية/جامعة واسط514اعدادية الفاضالت للبناتعلميهدى صفاء مير حسين يونس2037261512082032

التربية/جامعة واسط514اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميسجاد نعيم حاتم غدير2038261511022075

التربية/جامعة واسط514اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعلي حامد لعيبي كعيم2039261511049118

التربية/جامعة واسط514اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء عبد فاضل محسن2040261512089048
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التربية/جامعة واسط514ثانوية جصان للبناتعلميهبه ماجد عبيد عباس2041261512071017

التربية/جامعة واسط514ثانوية بدرة للبناتعلميصفا اسماعيل محمد سحيب2042261512117013

التربية/جامعة واسط513ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميعبير طارق شدهان حمادي2043261512112026

التربية/جامعة واسط513اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعلي جابر مانع الزم2044261511049117

التربية/جامعة واسط513اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميهيثم مزهر رحم كامل2045261511049238

التربية/جامعة واسط513ثانوية بدرة للبناتعلميفاطمه حميد رشيد مجيد2046261512117015

التربية/جامعة واسط512اعدادية الخوارزمي للبناتعلميرغد موحان احمد بدر2047261512111016

التربية/جامعة واسط512اعدادية الزاكيات للبناتعلميعبير مجيد الحيج جبر2048261512103050

التربية/جامعة واسط512اعدادية النعمانية للبناتعلميانفال محمد عليوي جاسم2049261512087011

التربية/جامعة واسط512اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميقاسم ياسر طاهر حسن2050261511022136

التربية/جامعة واسط512اعدادية المصطفى للبنينعلميياسر فالح ساهي عيال2051261511019050

التربية/جامعة واسط511ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء معد محمد حسن ناجي2052261512113053

التربية/جامعة واسط511اعدادية القدس للبناتعلمياسيل حامد حسين جوده2053261512104004

التربية/جامعة واسط511اعدادية الكوت للبنينعلميعلي عبد النبي جاسم موات2054261511001130

التربية/جامعة واسط511اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد محمد يبر حمد هللا2055261511019004

التربية/جامعة واسط511ثانوية الدجيلة المختلطةعلميرقيه سليم جابر علي2056261512152003

التربية/جامعة واسط510اعدادية عبير العراق  للبناتعلميمروه غانم الياس ابراهيم2057261512079022

التربية/جامعة واسط510ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميهدى نمر يوسف موسى2058261512160004

التربية/جامعة واسط510ثانوية االنتصارات للبناتعلميوفاء ياسين شعيوط محيسن2059261512072046

التربية/جامعة واسط510ثانوية المناهل للبناتعلميمينه كامل حريش بكي2060261512115031

التربية/جامعة واسط510اعدادية التحرير  للبنينعلميسجاد خضير عباس نعمه2061261511002096

التربية/جامعة واسط509اعدادية الغدير للبناتعلميزهراء محمود حسين زغير2062261512086045

التربية/جامعة واسط509اعدادية الحي للبناتعلميايمان قاسم منصور جبار2063261512107022

التربية/جامعة واسط509اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد عباس صباح محمد2064261511022157

التربية/جامعة واسط509اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميهبه منذر نعمان عبد الرحمن2065261512074038

التربية/جامعة واسط509اعدادية العزة للبنينعلمينجاح مهدي نعمه سكر2066261511007185

التربية/جامعة واسط508اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي حسين جعاطه عباس2067261511011109

التربية/جامعة واسط508اعدادية القدس للبناتعلميزينب محمد عبد هللا شمران2068261512104053

التربية/جامعة واسط673اعدادية الحي للبناتادبيزينب علي شيشخان محمود2069261522107008

التربية/جامعة واسط654اعدادية القدس للبناتادبيحنين طارق محمد علي2070261522104019

التربية/جامعة واسط634اعدادية النعمانية للبناتادبيشهد ظاهر حبيب محمد2071261522087039

التربية/جامعة واسط632ثانوية الرحمانية المختلطةادبيكرار عبود صيهود سلمان2072261521153014

التربية/جامعة واسط630اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء علي عبد هللا محمد2073261522083034

التربية/جامعة واسط628اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب محمد عباده جاسم2074261522092016
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التربية/جامعة واسط623اعدادية الهدى للبناتادبيعال عبد هللا حميدي حبيب2075261522090041

التربية/جامعة واسط623اعدادية الزهراء للبناتادبيصفاء عبد الحسن كاطع ناصح2076261522097044

التربية/جامعة واسط622اعدادية اليسر للبناتادبينور لواء عبدالعالي بشار2077261522109107

التربية/جامعة واسط619ثانوية االنتصارات للبناتادبيمياسم كريم محمد باجي2078261522072036

التربية/جامعة واسط615اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس غافل هميم غضبان2079261521026026

التربية/جامعة واسط610ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء حيدر سعد عالوي2080261522100009

التربية/جامعة واسط608اعدادية الموفقية للبناتادبيبدور جاسم مسير حسين2081261522093007

التربية/جامعة واسط606ثانوية األعراف المختلطةادبيسبأ جاسم محمد خضير2082261522161006

التربية/جامعة واسط606ثانوية الفاطمية للبناتادبيزينب ماجد نعيمه سلمان2083261522081020

التربية/جامعة واسط600اعدادية العزيزية للبناتادبييقين كريم فاضل كاظم2084261522110065

التربية/جامعة واسط597ثانوية الحفرية للبناتادبيمينه عادل غالي غالي2085261522091035

التربية/جامعة واسط596اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيشهد عدنان غركان سرحان2086261522074033

التربية/جامعة واسط596اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايمان علي احمد رفاس2087261522111011

التربية/جامعة واسط593اعدادية الزبيدية للبناتادبيساره خالد كريم جاسم2088261522092017

التربية/جامعة واسط587اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمنى جاسم شحيل داغر2089261522089035

التربية/جامعة واسط587اعدادية الموفقية للبناتادبينورالهدى حسام ستار عباس2090261522093061

التربية/جامعة واسط584ثانوية المناهل للبناتادبيأزل هاني زيدان خلف2091261522115001

التربية/جامعة واسط583اعدادية حلب للبنينادبيمثنى جواد كاظم حمود2092261521013144

التربية/جامعة واسط580اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم عماد كامل محيسن2093261522093046

التربية/جامعة واسط580ثانوية الصباح المختلطةادبيمريم طالب كاظم يونس2094261522162006

التربية/جامعة واسط579اعدادية المشكاة للبناتادبيزهراء علي عبار سرحان2095261522094008

التربية/جامعة واسط576ثانوية المنصور المختلطةادبيرسول جاسم عطوي ديوان2096261521157017

التربية/جامعة واسط574ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيدعاء جعفر عسكر المي2097261522112017

التربية/جامعة واسط574اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء طعمه عبود سريح2098261522102021

التربية/جامعة واسط573اعدادية الموفقية للبناتادبيسجى عمران مهدي جبر2099261522093030

التربية/جامعة واسط573اعدادية العزيزية للبناتادبيمنار طالب فليح عبد الحسن2100261522110048

التربية/جامعة واسط572ثانوية الغسانية المختلطةادبيسعيد خالد عبدالرحمن حمزه2101261521156017

التربية/جامعة واسط571ثانوية الحفرية للبناتادبيدعاء فايف حمزه عبد2102261522091013

التربية/جامعة واسط569ثانوية الرباب للبناتادبيوالء بدر فرحان زيد2103261522113046

التربية/جامعة واسط568ثانوية رقية للبناتادبياسراء صادق جعفر بشاره2104261522078004

التربية/جامعة واسط568ثانوية الحفرية للبناتادبيفاطمه صالح حسن هذال2105261522091033

التربية/جامعة واسط567اعدادية الهدى للبناتادبيرسل عزيز كريم فرحان2106261522090019

التربية/جامعة واسط567ثانوية بدرة للبناتادبيصفا مهدي خلف سلمان2107261522117017

التربية/جامعة واسط565اعدادية النعمانية للبناتادبينرجس حسين عبد الزهره محمد2108261522087063
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التربية/جامعة واسط564اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسن هادي خضير عباس2109261521044011

التربية/جامعة واسط564اعدادية الكوثر للبناتادبيانفال جمال زيدان فريس2110261522083009

التربية/جامعة واسط564ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حاكم جالب حوشان2111261522112022

التربية/جامعة واسط562اعدادية النعمانية للبناتادبيهاله محمد علي عاشور شمه2112261522087068

التربية/جامعة واسط561اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيحنين حميد هادي ذياب2113261522074008

التربية/جامعة واسط560ثانوية الرباب للبناتادبيزينب رعد احمد جاسم2114261522113026

التربية/جامعة واسط560اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب علي زايد حمود2115261522110031

التربية/جامعة واسط560اعدادية الكوثر للبناتادبيميالد رحيم طاهر خلف2116261522083082

التربية/جامعة واسط558ثانوية الغسانية المختلطةادبيمصطفى طه عوده حمود2117261521156038

التربية/جامعة واسط557ثانوية تاج الدين للبنينادبيمصطفى كريم خلف عداي2118261521032042

التربية/جامعة واسط555اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحمزه بادي جابر كاظم2119261521025017

التربية/جامعة واسط555ثانوية المركزية للبناتادبينور الهدى محمد حسين جبار عباس2120261522105013

التربية/جامعة واسط554ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب حسين علي سعدون2121261522100011

التربية/جامعة واسط553ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيبيداء عبد عويز رعد2122261522112010

التربية/جامعة واسط552اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء عامر مطلب شناوه2123261522103012

التربية/جامعة واسط552اعدادية الكوثر للبناتادبيوفاء سعد علي نايف2124261522083101

التربية/جامعة واسط550اعدادية الموفقية للبناتادبيعذراء كاظم جبر راضي2125261522093038

التربية/جامعة واسط550الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرادبيعباس حمدان عاجل هويدي2126261521029010

التربية/جامعة واسط549اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين عمران مزعل فلفل2127261522083025

التربية/جامعة واسط549اعدادية الهدى للبناتادبيهدى هاني شمخي جبر2128261522090054

التربية/جامعة واسط549ثانوية الحياة المختلطةادبيحيدر خفيف محسن علي2129261521151007

التربية/جامعة واسط547اعدادية فضة  للبناتادبيخوله محسن فريح دحدوح2130261522095005

التربية/جامعة واسط545ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيفاطمة علي جباره صبيح2131261522163005

التربية/جامعة واسط545اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيدعاء لطيف فالح حمد2132261522074009

التربية/جامعة واسط545اعدادية الزاكيات للبناتادبيبنين مكصد حمزة عبد2133261522103009

التربية/جامعة واسط543اعدادية الغدير للبناتادبيطيف سعد صالح مهدي2134261522086056

التربية/جامعة واسط542ثانوية تاج الدين للبنينادبيعمر حميد صبيح حمزه2135261521032033

التربية/جامعة واسط542ثانوية جصان للبناتادبيشيرين حسين حسن حسين2136261522071011

التربية/جامعة واسط541اعدادية القدس للبناتادبيمريم محمد كاظم وفي2137261522104053

التربية/جامعة واسط541اعدادية العزيزية للبناتادبيفرح حسوني زين مهبش2138261522110042

التربية/جامعة واسط541ثانوية الموعظة المختلطةادبيحسين مخلف حسين علي2139261521165006

التربية/جامعة واسط540ثانوية الحياة المختلطةادبيمصطفى قاسم عبدالنبي هادي2140261521151022

التربية/جامعة واسط539ثانوية الصباح المختلطةادبيزهراء حسين علوان خريجه2141261522162003

التربية/جامعة واسط539اعدادية اليسر للبناتادبيساره عبدالمنعم حسن أحمد2142261522109068
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التربية/جامعة واسط539اعدادية اليسر للبناتادبيوجدان دكتور فرحان ساجت2143261522109119

التربية/جامعة واسط538اعدادية االحرار للبناتادبيسحر هالل خالد مذري2144261522106025

التربية/جامعة واسط538ثانوية الحياة المختلطةادبينوره مزعل فلفل عباس2145261522151009

التربية/جامعة واسط538اعدادية الكوثر للبناتادبيميسم غسان عبد عداي2146261522083081

التربية/جامعة واسط538اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزهراء محمد كاظم علي2147261522084026

التربية/جامعة واسط537ثانوية بدرة للبناتادبينور محمد جعفر صادق2148261522117023

التربية/جامعة واسط537اعدادية الغدير للبناتادبيغفران محمد جابر شاكر2149261522086059

التربية/جامعة واسط535اعدادية اليسر للبناتادبيحوراء علي عيسى عويد2150261522109037

التربية/جامعة واسط535اعدادية الفاضالت للبناتادبينبأ رعد عبد كاظم2151261522082029

التربية/جامعة واسط534ثانوية تاج الدين للبنينادبيهاني ستار داود عباس2152261521032047

التربية/جامعة واسط534اعدادية الغدير للبناتادبيخديجة هالل منهل دخيل2153261522086020

التربية/جامعة واسط533ثانوية الرحمانية المختلطةادبيكوثر عبد الكاظم حلبوت سلمان2154261522153004

التربية/جامعة واسط533اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيشهد نزار مبدر دواح2155261522074034

التربية/جامعة واسط532اعدادية الكوثر للبناتادبيميالد كاظم طارش عطوان2156261522083083

التربية/جامعة واسط532اعدادية النعمانية للبناتادبيسجى عماد غني محمد2157261522087035

التربية/جامعة واسط531اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم عالء حسين كاظم2158261522083076

التربية/جامعة واسط531ثانوية الحياة المختلطةادبيازهر هادي حميد حسين2159261521151001

التربية/جامعة واسط530ثانوية بدرة للبناتادبيمها عباس حسوني كركه2160261522117021

التربية/جامعة واسط530ثانوية المناهل للبناتادبيحوراء علي حسين جهلول2161261522115013

التربية/جامعة واسط530اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيطف فؤاد عبد الصاحب سلطان2162261522102034

التربية/جامعة واسط529ثانوية الفاطمية للبناتادبيايناس طارق عمران صفر2163261522081006

التربية/جامعة واسط528ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب مهدي ضاري حسين2164261522100013

التربية/جامعة واسط528ثانوية التاميم للبناتادبيدنيا فيصل خشان شخير2165261522101004

التربية/جامعة واسط527ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه راضي هاشم شنو2166261522076026

التربية/جامعة واسط526ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياالء كريم سعد ديوان2167261522112006

التربية/جامعة واسط526ثانوية الفاطمية للبناتادبيأيه كاظم نعيمه عليوي2168261522081002

التربية/جامعة واسط526اعدادية الموفقية للبناتادبينور كاظم رغيف موسى2169261522093060

التربية/جامعة واسط526اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه احسان جاسم عيدي2170261522104045

التربية/جامعة واسط526اعدادية رملة للبناتادبيشهد أيسر محسن فليح2171261522075029

التربية/جامعة واسط525ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك عبدالرضا خيرهللا خليف2172261522116008

التربية/جامعة واسط525اعدادية اليسر للبناتادبيهدى علي ناصر جاسم2173261522109115

التربية/جامعة واسط525ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيايمان عبود عويد دهيرب2174261522163003

التربية/جامعة واسط524اعدادية اليسر للبناتادبيخديجه كامل بديوي دراج2175261522109040

التربية/جامعة واسط524اعدادية رملة للبناتادبينور محمد علي كاظم حميد2176261522075049
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التربية/جامعة واسط524اعدادية الحي للبناتادبيفاطمه حسين عبيد كاظم2177261522107013

التربية/جامعة واسط524ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيساجده شنيع سلمان دواح2178261522112027

التربية/جامعة واسط524اعدادية الغدير للبناتادبيشهد بشار كمر جبر2179261522086054

التربية/جامعة واسط523اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد ياسين جمعه أحمد2180261521015151

التربية/جامعة واسط523ثانوية رقية للبناتادبيوالء حسين عرار خليل2181261522078048

التربية/جامعة واسط523ثانوية الرباب للبناتادبيرضاء بشير كريم حريز2182261522113018

التربية/جامعة واسط523اعدادية السياب للبنينادبيكرار مثنى عبد رحمن2183261521045053

التربية/جامعة واسط521اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء رقيق حسين مطلك2184261522109043

التربية/جامعة واسط521ثانوية البهجة المختلطةادبيسمر شاكر خلف فياض2185261522167004

التربية/جامعة واسط521اعدادية الموفقية للبناتادبيساره جمال هشام علي2186261522093029

التربية/جامعة واسط520ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء كريم صالح لفته2187261522113022

التربية/جامعة واسط520اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرنا حسن حلواص حمزه2188261522089014

التربية/جامعة واسط520اعدادية الزاكيات للبناتادبينور محمد فرحان ظمينه2189261522103048

التربية/جامعة واسط520ثانوية الحفرية للبناتادبيبنين هادي سالم ثجيل2190261522091009

التربية/جامعة واسط520ثانوية رقية للبناتادبيجوان نجم عبد سبيل2191261522078011

التربية/جامعة واسط518اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك عبد الرضا محمد امين عبد الحسين2192261522082007

التربية/جامعة واسط518ثانوية المنار للبناتادبيزينب الحر بكي نويفع2193261522076017

التربية/جامعة واسط518ثانوية كصيبة المختلطةادبيانوار ثامر حمد طاهر2194261522173002

التربية/جامعة واسط518اعدادية الصفا للبناتادبيوعد عبد هللا شمران عبد هللا2195261522085036

التربية/جامعة واسط517اعدادية الهدى للبناتادبيمريم عايد مزعل محسن2196261522090043

التربية/جامعة واسط517ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةادبيمحمد علي جليب سلمان2197261521168010

التربية/جامعة واسط517اعدادية النعمانية للبناتادبيسرى كريم شديد جبر2198261522087036

التربية/جامعة واسط516اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيدنيا صاحب عكاب مهدي2199261522084016

التربية/جامعة واسط515ثانوية المناهل للبناتادبيسارة هادي جبر راضي2200261522115021

التربية/جامعة واسط515اعدادية الهدى للبناتادبياسراء جواد كاظم محمد2201261522090005

التربية/جامعة واسط514اعدادية المدينة المنورة للبنينادبياحمد جبار حميد عبود2202261521025002

التربية/جامعة واسط514اعدادية النور للبناتادبيعذراء كريم غليم بستان2203261522119035

التربية/جامعة واسط514ثانوية االنتصارات للبناتادبينور هاشم حايف راضي2204261522072041

التربية/جامعة واسط514ثانوية الحياة المختلطةادبيداود كامل سلمان كاظم2205261521151008

التربية/جامعة واسط514اعدادية الكوثر للبناتادبياسراء قحطان هادي بجاي2206261522083002

التربية/جامعة واسط513ثانوية جصان للبناتادبيرسل محسن بريسم كريم2207261522071005

التربية/جامعة واسط513اعدادية حامل اللواء المختلطةادبييوسف سعيد عليوي مرزه2208261521155063

التربية/جامعة واسط513اعدادية الزاكيات للبناتادبيرتاج ستار حسين ناصر2209261522103014

التربية/جامعة واسط512ثانوية الحياة المختلطةادبيكوثر اياد محمود حسن2210261522151008
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التربية/جامعة واسط512ثانوية الفاطمية للبناتادبيتغريد محمد عبيد كريدي2211261522081010

التربية/جامعة واسط511اعدادية الهدى للبناتادبيهدى رحيم عبد علي فرحان2212261522090051

التربية/جامعة واسط511ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيهدى عبدهللا معن فياض2213261522163006

التربية/جامعة واسط511ثانوية بدرة للبناتادبيرنا محمد حميد عباس2214261522117010

التربية/جامعة واسط510اعدادية فضة  للبناتادبيزهراء علي عبد سلمان2215261522095011

التربية/جامعة واسط509ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب قاسم بخيت عتيج2216261522100012

التربية/جامعة واسط509اعدادية الكوثر للبناتادبيدانيه حمزه عبيد ثامر2217261522083032

التربية/جامعة واسط509اعدادية النعمانية للبناتادبيعال علي حسن حمدي2218261522087045

التربية/جامعة واسط508ثانوية الرباب للبناتادبينبأ جاسم محمد عزيز2219261522113041

التربية/جامعة واسط507اعدادية الكسائي للبنينادبيسالم سعد مسير راهي2220261521037009

التربية/جامعة واسط507ثانوية جصان للبناتادبيميساء سالم عبد االمام خلف2221261522071013

التربية/جامعة واسط506اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم جعفر حسين ازرك2222261522103041

التربية/جامعة واسط505ثانوية بدرة للبناتادبيغفران خضير مرهون عليوي2223261522117018

التربية/جامعة واسط505اعدادية اليسر للبناتادبيآيات رياض هادي سوادي2224261522109006

التربية/جامعة واسط505اعدادية العزيزية للبناتادبيضي طالب صليبي صالح2225261522110037

التربية/جامعة واسط503ثانوية رقية للبناتادبيسميه نعيم سعدون جبار2226261522078026

التربية/جامعة واسط503اعدادية الزهراء للبناتادبيمنار باسم كاظم عليوي2227261522097054

التربية/جامعة واسط503ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبينور جمعه علي خليف2228261522160005

التربية/جامعة واسط503اعدادية الكوثر للبناتادبيغفران جواد حسين حمد2229261522083065

التربية/جامعة واسط503اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمه عماد عبدالمنعم هالل2230261522093042

التربية/جامعة واسط503اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعبدالهادي علي ابراهيم جبر2231261521203048

التربية/جامعة واسط502ثانوية العزة للبناتادبيتبارك علي ياسر عبيد2232261522099005

التربية/جامعة واسط502اعدادية اليسر للبناتادبيأقبال عجاج عنيد موسى2233261522109003

التربية/جامعة واسط502اعدادية الفاضالت للبناتادبيشيماء هالل عبد حبيب2234261522082021

التربية/جامعة واسط502ثانوية بو مدين المختلطةادبيأحمد يعقوب الوي محمد2235261521154001

التربية/جامعة واسط502اعدادية الهدى للبناتادبيابتسام عبد الساده ساجت طبيلي2236261522090001

التربية/جامعة واسط502ثانوية رقية للبناتادبيرشا شاكر لفته عباس2237261522078013

التربية/جامعة واسط501اعدادية الكوثر للبناتادبيغاده جاسم علوان حمزه2238261522083064

التربية/جامعة واسط501ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيندى حامد سلمان فياض2239261522100019

التربية/جامعة واسط501اعدادية بدرة للبنينادبيمصطفى حازم عباس مجيد2240261521021044

التربية/جامعة واسط501اعدادية النعمانية للبناتادبياسراء عبد الحمزه ظاهر جابر2241261522087003

التربية/جامعة واسط501اعدادية عبير العراق  للبناتادبيهدى صبيح كريم جاسم2242261522079030

التربية/جامعة واسط501اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور هللا نبيل عبد الستار جاسم2243261522084052

التربية/جامعة واسط501اعدادية طه االمين للبنينادبياحمد عبود حربي سهيل2244261521026007
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التربية/جامعة واسط501اعدادية اليسر للبناتادبيآيات عبدهللا مشول موزان2245261522109007

التربية/جامعة واسط500ثانوية الفاطمية للبناتادبينرمين عطا نصيف سعدون2246261522081032

التربية/جامعة واسط500ثانوية األعراف المختلطةادبيساره حميد مجيد محسن2247261522161005

التربية/جامعة واسط500اعدادية القدس للبناتادبيزهراء احمد سلمان جابر2248261522104025

التربية/جامعة واسط500ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيمريم قاسم بخيت عتيج2249261522100018

التربية/جامعة واسط500اعدادية الزاكيات للبناتادبيانسام رائد عبد العزيز نقل2250261522103008

التربية/جامعة واسط500اعدادية القدس للبناتادبيدعاء عيسى احمد امين2251261522104021

التربية/جامعة واسط499ثانوية العزة للبناتادبيزهراء كريم حسين عوده2252261522099018

التربية/جامعة واسط499اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيلينه ليث حمود كريم2253261522074044

التربية/جامعة واسط499ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيحنين محسن علي عبد2254261522252007

التربية/جامعة واسط499ثانوية الحفرية للبناتادبيغفران وري فارس حداد2255261522091031

التربية/جامعة واسط499ثانوية الفتوة المختلطةادبيرغده احمد حليو نعيمه2256261522169002

التربية/جامعة واسط499اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي هاشم شرهان شياع2257261521017067

التربية/جامعة واسط498اعدادية االحرار للبناتادبيرسل رشيد عكش راضي2258261522106012

التربية/جامعة واسط498الخارجياتادبيمريم العذراء عجيل ديوان غالي2259261522401020

التربية/جامعة واسط498ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيعبير عدنان صالح خلف2260261522112032

التربية/جامعة واسط498اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيصابرين عصام فليح حسن2261261522102031

التربية/جامعة واسط497اعدادية اليسر للبناتادبيرحاب عباس ناهي كعيد2262261522109049

التربية/جامعة واسط497اعدادية الكوثر للبناتادبيميالد نهاد كاظم طعمه2263261522083084

التربية/جامعة واسط497اعدادية النعمانية للبناتادبيعال جعفر عبد الجليل عباس2264261522087044

التربية/جامعة واسط496اعدادية القدس للبناتادبيساره عبيد حسوني حسين2265261522104039

التربية/جامعة واسط496اعدادية الغدير للبناتادبيمنار رائد حمد سلطان2266261522086070

التربية/جامعة واسط496ثانوية األعراف المختلطةادبيبراء شاكر عواد زبون2267261522161001

التربية/جامعة واسط496اعدادية النعمانية للبناتادبيمريم طالب شالل عذاب2268261522087056

التربية/جامعة واسط496اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي جعفر مزعل محمود2269261521026033

التربية/جامعة واسط496ثانوية الحفرية للبناتادبيزينب محمود عوين بديوي2270261522091020

التربية/جامعة واسط496ثانوية المنار للبناتادبيسارة فالح هادي غضيب2271261522076019

التربية/جامعة واسط495اعدادية الغدير للبناتادبيزينب جاسم محمد والي2272261522086040

التربية/جامعة واسط495ثانوية بو مدين المختلطةادبيسجاد سعد حرجان سعد2273261521154014

التربية/جامعة واسط495اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك حسن علي حميد2274261522083020

التربية/جامعة واسط495اعدادية االحرار للبناتادبيسجى غازي فيصل جابر2275261522106022

التربية/جامعة واسط494ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيتماره مظفر رشيد صويلح2276261522100004

التربية/جامعة واسط494اعدادية الزاكيات للبناتادبيفرح رضا جابر علي2277261522103037

التربية/جامعة واسط494ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتادبيزهراء صالح الزم شمخي2278261522088004
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التربية/جامعة واسط494اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيديانا رحيم غريب بديوي2279261522102012

التربية/جامعة واسط493اعدادية الزاكيات للبناتادبيهدى احمد جباري هندي2280261522103053

التربية/جامعة واسط493اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى ياسين صعيفر علوان2281261522097059

التربية/جامعة واسط493اعدادية الموفقية للبناتادبيورود حسن خنجر بيدي2282261522093069

التربية/جامعة واسط493اعدادية االحرار للبناتادبيزينه محمد عبدهللا مهوس2283261522106020

التربية/جامعة واسط492اعدادية الزاكيات للبناتادبيوالء درويش مطير نهير2284261522103056

التربية/جامعة واسط492اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيساره جبار حسون حمدي2285261522102029

التربية/جامعة واسط492اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن عادل سعد سلمان2286261521015033

التربية/جامعة واسط492اعدادية االحرار للبناتادبياسماء عكش راضي حمود2287261522106004

التربية/جامعة واسط492ثانوية التاميم للبناتادبيرفل داخل حيل مجلي2288261522101006

التربية/جامعة واسط491اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء حسين عبد ربه كاظم2289261522086016

التربية/جامعة واسط491اعدادية الكوثر للبناتادبيكريمه مهدي مطشر خزعل2290261522083071

التربية/جامعة واسط491اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب جميل محسن خلف2291261522089020

التربية/جامعة واسط491ثانوية شباب اليوم للبنينادبيزين العابدين جمعه جبار محسن2292261521030013

التربية/جامعة واسط491اعدادية النور للبناتادبيفاطمه خضير عباس كاظم2293261522119040

التربية/جامعة واسط491ثانوية الصباح المختلطةادبيعلي محسن حسين مسلم2294261521162019

التربية/جامعة واسط491اعدادية االبرار للبنينادبيجليل عبد علي علك شنجار2295261521016009

التربية/جامعة واسط491اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيوائل عبد الحسن جريان هزاع2296261521025079

التربية/جامعة واسط490اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب عالء حسين كاظم2297261522083049

التربية/جامعة واسط490ثانوية شباب اليوم للبنينادبيعلي كامل جاسم محمد2298261521030023

التربية/جامعة واسط490اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه نجم عبد الساده عبد الحسين2299261522089033

التربية/جامعة واسط489ثانوية تبارك للبناتادبيبان رحمان صكبان شمخي2300261522077003

التربية/جامعة واسط489ثانوية الحياة المختلطةادبيكرار حيدر ربيع كربول2301261521151015

التربية/جامعة واسط489ثانوية الفتوة المختلطةادبياستبرق محمد حليو نعيمه2302261522169001

التربية/جامعة واسط488ثانوية الفرسان المختلطةادبيغيث عادل جباري عطار2303261521158024

التربية/جامعة واسط488اعدادية الزاكيات للبناتادبيرسل محمد حسين جاسم2304261522103015

التربية/جامعة واسط488اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيرائد سعود ذياب عمران2305261521025024

التربية/جامعة واسط488ثانوية شباب اليوم للبنينادبيعلي داخل كلف بجاي2306261521030020

التربية/جامعة واسط488اعدادية الهدى للبناتادبيرفل محمد رحيم رشيد2307261522090021

التربية/جامعة واسط488ثانوية المنصور المختلطةادبيخضر عباس كيطان عاصي2308261521157015

التربية/جامعة واسط488ثانوية رقية للبناتادبيآيه جمال صالح حسن2309261522078009

التربية/جامعة واسط487اعدادية الموفقية للبناتادبيهند حسن عبدالجبار راهي2310261522093066

التربية/جامعة واسط487ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء كامل شويل جابر2311261522113021

التربية/جامعة واسط487اعدادية االحرار للبناتادبيعبير خلف محمد فرحان2312261522106030
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التربية/جامعة واسط487ثانوية تبارك للبناتادبيرسل عبد المحسن محمد عودة2313261522077004

التربية/جامعة واسط487اعدادية الموفقية للبناتادبيدعاء سالم صالح سطام2314261522093017

التربية/جامعة واسط487اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين جاسم محمد سبتي2315261521025014

التربية/جامعة واسط486اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد الباقر عبد الستار زينل عباس2316261521033096

التربية/جامعة واسط486اعدادية الزاكيات للبناتادبيهبه ناظم جابر ثامر2317261522103052

التربية/جامعة واسط486اعدادية الزهراء للبناتادبيايالف كريم يوسف موسى2318261522097016

التربية/جامعة واسط485اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء انور هاتف حسون2319261522108015

التربية/جامعة واسط485اعدادية شيخ سعد للبنينادبيضياء فالح حسن عميش2320261521017040

التربية/جامعة واسط485اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد جاسم محمد حسن2321261521025065

التربية/جامعة واسط485اعدادية اليسر للبناتادبيحنان غاوي عبدالكريم حزام2322261522109034

التربية/جامعة واسط484اعدادية اليسر للبناتادبينوف حسين فدعوس زعيل2323261522109110

التربية/جامعة واسط484ثانوية الحفرية للبناتادبياالء اياد طالع ثجيل2324261522091003

التربية/جامعة واسط483اعدادية القدس للبناتادبيسرور محمد عبيد بشر2325261522104043

التربية/جامعة واسط483اعدادية اليسر للبناتادبيهديل هالل ظاهر دهيمش2326261522109117

التربية/جامعة واسط483ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسحر قاسم ياسر مالي2327261522100014

التربية/جامعة واسط483ثانوية شباب اليوم للبنينادبيحيدر حسين ثجيل والي2328261521030011

التربية/جامعة واسط483اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزينب حامد طوفان ولي2329261522111027

التربية/جامعة واسط483ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه كريم علي حمدان2330261522099030

التربية/جامعة واسط483اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الهدى حامد حميد عباس2331261522082032

التربية/جامعة واسط482ثانوية التاميم للبناتادبيسجى نمر عبدعلي مخيلف2332261522101014

التربية/جامعة واسط482ثانوية الرباب للبناتادبيايالف محمد حسين داغر2333261522113004

التربية/جامعة واسط482اعدادية الفاضالت للبناتادبياسراء نعيم حسين سرحان2334261522082002

التربية/جامعة واسط482الخارجياتادبيزينب ضياء درويش صكب2335261522401008

التربية/جامعة واسط482اعدادية النعمانية للبناتادبيمروه علي عيدان ضالل2336261522087054

التربية/جامعة واسط481اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء مهدي صباح عبيد2337261522087025

التربية/جامعة واسط480اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء هاشم شبرم سلطان2338261522109063

التربية/جامعة واسط480اعدادية الحي للبناتادبيصابرين رياض جخر جعفر2339261522107010

التربية/جامعة واسط480اعدادية الغدير للبناتادبيشروق مهدي صالح مهدي2340261522086053

التربية/جامعة واسط480ثانوية جصان للبناتادبيريام محسن جبيتر صالح2341261522071007

التربية/جامعة واسط480ثانوية الرحمانية المختلطةادبيمولى باسم ذياب موله2342261521153019

التربية/جامعة واسط480اعدادية الموفقية للبناتادبيرشا صباح بالسم ستار2343261522093019

التربية/جامعة واسط480اعدادية القدس للبناتادبيمنال صدام علوان دويج2344261522104055

التربية/جامعة واسط480اعدادية الصفا للبناتادبيايات حسين ساجت كاطع2345261522085005

التربية/جامعة واسط480اعدادية الصفا للبناتادبيشهد يوسف كريم طاهر2346261522085023
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التربية/جامعة واسط480اعدادية الزبيدية للبناتادبيتبارك محمد عبدالكاظم عويد2347261522092007

التربية/جامعة واسط479اعدادية الزبيدية للبناتادبيعلياء جابر علي حمد2348261522092020

التربية/جامعة واسط479ثانوية الدبوني للبناتادبيلقاء مسلم عساف عبادي2349261522098005

التربية/جامعة واسط479اعدادية فضة  للبناتادبينور سعيد رشيد شكر2350261522095019

التربية/جامعة واسط478اعدادية القدس للبناتادبيزهراء علي عريان مهدي2351261522104034

التربية/جامعة واسط478ثانوية الفرسان المختلطةادبيمالك جاسم محمد جفيل2352261521158027

التربية/جامعة واسط478ثانوية الفرسان المختلطةادبيمحمد حسين حامد حسون2353261521158028

التربية/جامعة واسط478اعدادية الصفا للبناتادبيفاطمه فاهم عطيه شونه2354261522085024

التربية/جامعة واسط478اعدادية النعمانية للبناتادبيحنان حميد حسين يمه2355261522087017

التربية/جامعة واسط478اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء كريم ناصر تفاح2356261522093023

التربية/جامعة واسط478ثانوية رقية للبناتادبيزينة كريم غانم تعبان2357261522078021

التربية/جامعة واسط477ثانوية التاميم للبناتادبيفاطمه فاضل نايف جبر2358261522101018

التربية/جامعة واسط477ثانوية بلقيس للبناتادبيايمان عبداالمير ظاهر طاهر2359261522116006

التربية/جامعة واسط477اعدادية االحرار للبناتادبيسميه محمد يوسف علي2360261522106026

التربية/جامعة واسط477اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزهراء محمد كاظم سلمان2361261522084025

التربية/جامعة واسط477اعدادية نور المصطفى للبنينادبيتوفيق محمد كاظم مشكور2362261521015027

التربية/جامعة واسط477اعدادية الفاضالت للبناتادبيمالك كريم عبد حسن2363261522082027

التربية/جامعة واسط476اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء عبدهللا ماجد حسن2364261522109044

التربية/جامعة واسط476اعدادية اليسر للبناتادبيرفل عبدالرزاق زغير صخي2365261522109052

التربية/جامعة واسط476اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيحوراء علي حسين بوهان2366261522108009

التربية/جامعة واسط476اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهاجر محمد معيبر جاسم2367261522111045

التربية/جامعة واسط476ثانوية شباب اليوم للبنينادبيحسن جواد عبد الكاظم هادي2368261521030007

التربية/جامعة واسط476اعدادية الخوارزمي للبناتادبيطيبه عزيز فليح حسين2369261522111032

التربية/جامعة واسط476ثانوية بدرة للبناتادبيهدى عباس مني موسى2370261522117026

التربية/جامعة واسط476ثانوية العزة للبناتادبيحنين علوان سعدون عبيد2371261522099007

التربية/جامعة واسط476اعدادية القدس للبناتادبيرسل داود سلمان محمد2372261522104022

التربية/جامعة واسط476اعدادية اليسر للبناتادبيامل فرج موسى ضاحي2373261522109017

التربية/جامعة واسط475ثانوية الحفرية للبناتادبياسماء عبد الحسن طارش مجبل2374261522091001

التربية/جامعة واسط475اعدادية المشكاة للبناتادبيرحمه عبد حسين عبدهللا2375261522094007

التربية/جامعة واسط475ثانوية الفاطمية للبناتادبيزينب علي حسين محمد2376261522081019

التربية/جامعة واسط475ثانوية العزة للبناتادبيزهراء عباس عبيد جار هللا2377261522099017

التربية/جامعة واسط475اعدادية الفاضالت للبناتادبيرؤى عامر عبد المجيد عزيز2378261522082012

التربية/جامعة واسط475ثانوية الدبوني للبناتادبيفاطمة مطر كتاب حسين2379261522098003

التربية/جامعة واسط475ثانوية تاج الدين للبنينادبيمهدي عاشور حطيحط نعيمه2380261521032044
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التربية/جامعة واسط475اعدادية حلب للبنينادبيمجتبى غسان عبد عداي2381261521013145

التربية/جامعة واسط475ثانوية الفاطمية للبناتادبينور رعد نعمه ثجيل2382261522081034

التربية/جامعة واسط475اعدادية فضة  للبناتادبيزهراء ستار حنش سريح2383261522095009

التربية/جامعة واسط474اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد تقي عبد االمير زينل عباس2384261521033097

التربية/جامعة واسط474ثانوية بدرة للبناتادبيهدى شهاب احمد محمد2385261522117025

التربية/جامعة واسط474اعدادية الفاضالت للبناتادبيرباب كريم سالم تقي2386261522082013

التربية/جامعة واسط474اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمحمد عزيز جاسم والي2387261521203075

التربية/جامعة واسط474ثانوية تاج الدين للبنينادبيعلي مالك زغير كاظم2388261521032031

التربية/جامعة واسط474اعدادية دجلة للبنينادبيمعتز عبد المهدي راضي جالب2389261521020061

التربية/جامعة واسط473ثانوية تاج الدين للبنينادبيرسول ثامر مجيد حمزه2390261521032015

التربية/جامعة واسط473اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء مهند كاظم حسين2391261522106019

التربية/جامعة واسط473اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء هادي علي لطيف2392261522093024

التربية/جامعة واسط473ثانوية الرحمانية المختلطةادبيرسل علي فنجان شطيب2393261522153001

التربية/جامعة واسط473اعدادية االحرار للبناتادبيصفا جاسم محمد مرشد2394261522106028

التربية/جامعة واسط473اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبييسر خليفه إعرابي خلف2395261522084061

التربية/جامعة واسط473ثانوية الفاطمية للبناتادبيمريم عالء نعمه صكب2396261522081030

التربية/جامعة واسط473اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء عمار فارس عداي2397261522082017

التربية/جامعة واسط473ثانوية شباب اليوم للبنينادبيمهدي موسى رحيم فالح2398261521030035

التربية/جامعة واسط472اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب صاحب عيدان تاغي2399261522089021

التربية/جامعة واسط472اعدادية الغدير للبناتادبيريام عباس خدام عنصيل2400261522086031

التربية/جامعة واسط472اعدادية اليسر للبناتادبيايات هالل ظاهر دهيمش2401261522109020

التربية/جامعة واسط472اعدادية الزهراء للبناتادبيبراء عبدالحسن كاطع ناصح2402261522097018

التربية/جامعة واسط472اعدادية اليسر للبناتادبياسراء ضياء مجيد حفاظي2403261522109012

التربية/جامعة واسط472اعدادية الحسين للبنينادبيحسين جبار طراد هليل2404261521028010

التربية/جامعة واسط472اعدادية حلب للبنينادبيكرار سالم منصور عيال2405261521013134

التربية/جامعة واسط472اعدادية اليسر للبناتادبيتقى فالح شكير أحمد2406261522109029

التربية/جامعة واسط471اعدادية الحسين للبنينادبيعالء سرحان مطير يربوع2407261521028023

التربية/جامعة واسط471ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور عبداالمير حسن مسلم2408261522100021

التربية/جامعة واسط471اعدادية الكرامة للبنينادبيصالح حسن علي سليمان2409261521004056

التربية/جامعة واسط471اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحامد واثق محمد عبيد2410261521025010

التربية/جامعة واسط471اعدادية طه االمين للبنينادبيعبد الرحمن مهدي فرحان موسى2411261521026027

التربية/جامعة واسط471اعدادية الموفقية للبناتادبينور حسن هاشم سلمان2412261522093056

التربية/جامعة واسط470اعدادية اليسر للبناتادبيمريم ثجيل عناد مذبوب2413261522109093

التربية/جامعة واسط470ثانوية المحاسن المختلطةادبيياسر قاسم مزهر خلوهن2414261521150015
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التربية/جامعة واسط470ثانوية المنار للبناتادبيزهراء باسم محمد يوسف2415261522076012

التربية/جامعة واسط470ثانوية تاج الدين للبنينادبيانور عبد الرضا عبد هللا علي2416261521032006

التربية/جامعة واسط469اعدادية اليسر للبناتادبيمنتهى حسن كطيف بكال2417261522109098

التربية/جامعة واسط469اعدادية النعمانية للبناتادبيسهام داود سلمان تهلوك2418261522087037

التربية/جامعة واسط469اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى جميل خنجر مورد2419261521013177

التربية/جامعة واسط469اعدادية القدس للبناتادبيتقوى نعمه جوده موسى2420261522104016

التربية/جامعة واسط469اعدادية بدرة للبنينادبيعلي يوسف عبد راضي2421261521021037

التربية/جامعة واسط469ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةادبيحسين علي مريوش زعيري2422261521168003

التربية/جامعة واسط468اعدادية العزيزية للبناتادبيرتاج علي محمد عبدعلي2423261522110018

التربية/جامعة واسط468ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسن فرج عيسى وهيب2424261521158005

التربية/جامعة واسط468اعدادية المدينة المنورة للبنينادبياسعد كريم عبد حسين2425261521025004

التربية/جامعة واسط468ثانوية الغسانية المختلطةادبيآمنه ماجد خليل علوان2426261522156001

التربية/جامعة واسط468اعدادية الموفقية للبناتادبيشهد هادي راضي جويعد2427261522093033

التربية/جامعة واسط468اعدادية النعمانية للبناتادبيمريم علي ورش شلب2428261522087057

التربية/جامعة واسط468ثانوية الحفرية للبناتادبيشهد عزت كاظم محمد2429261522091027

التربية/جامعة واسط467اعدادية القدس للبناتادبيايالف عادل رفيع فرحان2430261522104008

التربية/جامعة واسط467اعدادية القدس للبناتادبيمروه فراس محمد رضا موسى2431261522104052

التربية/جامعة واسط467ثانوية كصيبة المختلطةادبيهيثم صالح مهدي مريود2432261521173026

التربية/جامعة واسط467اعدادية النعمانية للبناتادبيزينب محمد سكر ناصر2433261522087027

التربية/جامعة واسط467اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيصادق طالب هادي صكب2434261521025027

التربية/جامعة واسط466اعدادية العزيزية للبناتادبيهدى احمد جاسم كلكول2435261522110059

التربية/جامعة واسط466ثانوية المركزية للبناتادبينور علي خلف حميد2436261522105014

التربية/جامعة واسط466ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب كاظم ظاهر خشيم2437261522161004

التربية/جامعة واسط466اعدادية الحي للبناتادبيهدير ناصر ساعين محمد2438261522107019

التربية/جامعة واسط466اعدادية الكوثر للبناتادبيسندس جواد كاظم عنيد2439261522083056

التربية/جامعة واسط466ثانوية الصباح المختلطةادبينوره كاظم طاهر عبدهللا2440261522162008

التربية/جامعة واسط466ثانوية الحياة المختلطةادبيامجد ناجي فالح حمزه2441261521151002

التربية/جامعة واسط465اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزينب غني كمر عيسى2442261522102026

التربية/جامعة واسط465اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء عالء عارف حمد2443261522109062

التربية/جامعة واسط465اعدادية الفاضالت للبناتادبينبا علي ماضي سرحان2444261522082031

التربية/جامعة واسط465ثانوية المركزية للبناتادبيدينا هادي عبد حسوني2445261522105006

التربية/جامعة واسط465ثانوية بدرة للبناتادبيزينب داود سلمان احمد2446261522117013

التربية/جامعة واسط465ثانوية المناهل للبناتادبيحوراء حسن سيد عبود2447261522115012

التربية/جامعة واسط465اعدادية النعيم للبنينادبيمالك علي فارس الصخي2448261521008040
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التربية/جامعة واسط465اعدادية النعمانية للبناتادبيزينب ناظم جواد شكير2449261522087029

التربية/جامعة واسط464ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيامنه سعيد عبيد بادي2450261522100003

التربية/جامعة واسط464اعدادية العزيزية للبناتادبيام البنين مهدي نجم علوان2451261522110007

التربية/جامعة واسط464اعدادية الزبيدية للبناتادبيناريمان ستار عبد عطار2452261522092024

التربية/جامعة واسط464اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيزهره فرهود حنو تومان2453261522074023

التربية/جامعة واسط464ثانوية تاج الدين للبنينادبيعلي عايد خماط خلخال2454261521032029

التربية/جامعة واسط464ثانوية المناهل للبناتادبينور كاظم جاسم ورجين2455261522115032

التربية/جامعة واسط464اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسن ذياب عيسى عليوي2456261521025011

التربية/جامعة واسط464ثانوية المحاسن المختلطةادبياحمد كامل هالل طوفان2457261521150005

التربية/جامعة واسط464اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعبد هللا صالح كريم سلطان2458261521017045

التربية/جامعة واسط463ثانوية الفرسان المختلطةادبيعباس طالب صبر صكب2459261521158015

التربية/جامعة واسط463ثانوية بو مدين المختلطةادبيمريم محمد كمر محمد2460261522154004

التربية/جامعة واسط463ثانوية تاج الدين للبنينادبيعباس طالب عمران محسن2461261521032023

التربية/جامعة واسط463اعدادية الغدير للبناتادبيساره غانم جاسم عيالن2462261522086046

التربية/جامعة واسط463اعدادية الهدى للبناتادبيهدى قاسم عبد الكاظم عبد هللا2463261522090053

التربية/جامعة واسط463اعدادية النعمانية للبناتادبيمريم صبري مطر ناصر2464261522087055

التربية/جامعة واسط463اعدادية الزبيدية للبناتادبيدنيا عبدهللا نصيف عكل2465261522092008

التربية/جامعة واسط463اعدادية الزهراء للبناتادبيايات علي محمود ذياب2466261522097015

التربية/جامعة واسط463اعدادية حلب للبنينادبيعلي عبد الكريم عبد الحسين جاسم2467261521013110

التربية/جامعة واسط463اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيمرتضى كاظم علي عبدهللا2468261521200076

التربية/جامعة واسط463اعدادية الغدير للبناتادبيرسل زهير احمد حبيب2469261522086027

التربية/جامعة واسط462ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيعبير موسى عليوي غليوي2470261522160003

التربية/جامعة واسط462اعدادية طه االمين للبنينادبيمرتضى صالح زيدان حسين2471261521026050

التربية/جامعة واسط462ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمه صادق حسين عمران2472261522113036

التربية/جامعة واسط462ثانوية بلقيس للبناتادبيريان جعفر حياوي كريدي2473261522116019

التربية/جامعة واسط462اعدادية الكرامة للبنينادبيوليد علي رجي فليح2474261521004121

التربية/جامعة واسط462اعدادية النور للبناتادبيميالد صفاء نقي كاظم2475261522119047

التربية/جامعة واسط462اعدادية االحرار للبنينادبيحيدر فرحان جبر تايه2476261521018025

التربية/جامعة واسط462اعدادية المصطفى للبنينادبيجاسم محمد حسين خليف2477261521019011

التربية/جامعة واسط462ثانوية الصباح المختلطةادبيمحمد كريم شويخ عبطان2478261521162027

التربية/جامعة واسط462اعدادية الزهراء للبناتادبينور رزاق يونس سلمان2479261522097060

التربية/جامعة واسط462اعدادية سيد االنام للبنينادبيجاسم عواد فرج هايع2480261521046007

التربية/جامعة واسط461اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيامجد جبار عويد شالل2481261521025005

التربية/جامعة واسط461اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيماجد خلف جبر مدور2482261521155046
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التربية/جامعة واسط461اعدادية الهدى للبناتادبيحنين عبد الرحمن كريم ولي2483261522090011

التربية/جامعة واسط461اعدادية بدرة للبنينادبياحمد حسين ناصر حسين2484261521021003

التربية/جامعة واسط461ثانوية الرباب للبناتادبيحوراء كريم حافظ شنان2485261522113008

التربية/جامعة واسط461اعدادية الزهراء للبناتادبيسرى هارون راضي عبود2486261522097038

التربية/جامعة واسط461اعدادية طه االمين للبنينادبيهيثم حمدي زغير عبود2487261521026057

التربية/جامعة واسط461ثانوية الفاطمية للبناتادبيزمن هاشم خليفه جاسم2488261522081016

التربية/جامعة واسط461اعدادية النور للبناتادبيآيات صادق ابراهيم ياسين2489261522119006

التربية/جامعة واسط461ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةادبيضياء شاكر حميد عبد هللا2490261521168005

التربية/جامعة واسط461اعدادية عمود الدين للبنينادبيمحسن عدنان تليعة صنيخ2491261521031027

التربية/جامعة واسط461اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس علي سمار مالح2492261521004061

التربية/جامعة واسط461اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيحسين علي دري حبيب2493261521023022

التربية/جامعة واسط461اعدادية دجلة للبنينادبيعباس عادل جبر خليفه2494261521020032

التربية/جامعة واسط461ثانوية الحفرية للبناتادبيانسام جاسم محمد جليب2495261522091006

التربية/جامعة واسط460اعدادية العزيزية للبناتادبيرحاب خضير عباس زغير2496261522110019

التربية/جامعة واسط460ثانوية التاميم للبناتادبيصفاء سعيد عبدهللا حمود2497261522101016

التربية/جامعة واسط460ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء قاسم تاني منصور2498261522100010

التربية/جامعة واسط460اعدادية رملة للبناتادبيمريم عزيز ابراهيم كريدي2499261522075041

التربية/جامعة واسط460اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد ربيع مغيتر حداد2500261521026045

التربية/جامعة واسط460اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيروان عباس غالب حمد2501261522089015

التربية/جامعة واسط460اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحسين سعد علي محسن2502261521043012

التربية/جامعة واسط460اعدادية الميمون للبنينادبياحمد جاسم محمد حطحوط2503261521033002

التربية/جامعة واسط460ثانوية العزة للبناتادبينور حسين فرحان عبود2504261522099043

التربية/جامعة واسط460ثانوية جصان للبناتادبيتبارك صالح فرحان عليوي2505261522071003

التربية/جامعة واسط459ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيعباس رحيم عبيد حسين2506261521159011

التربية/جامعة واسط459اعدادية االحرار للبناتادبينورالهدى خالد صاحب باني2507261522106039

التربية/جامعة واسط459اعدادية شرف الدين للبنينادبيجعفر كريم حسين حميد2508261521044008

التربية/جامعة واسط459ثانوية الدبوني للبنينادبيعباس عزال كتاب حسين2509261521034010

التربية/جامعة واسط459اعدادية المثنى للبنينادبيعلي مجيد حميد مرماص2510261521005046

التربية/جامعة واسط459ثانوية المنار للبناتادبيزهراء حميد ناصر صافي2511261522076013

التربية/جامعة واسط459ثانوية الدبوني للبنينادبيحسين فالح ورور محمد2512261521034005

التربية/جامعة واسط459ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيحسين ظاهر ضايف بدر2513261521201053

التربية/جامعة واسط459اعدادية السياب للبنينادبيكرار رحيم خميس هادي2514261521045050

التربية/جامعة واسط459اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيمحمد حميد هليل سرحان2515261521043049

التربية/جامعة واسط459اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحسين هادي عبيد مظلوم2516261521043014
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التربية/جامعة واسط459اعدادية النعيم للبنينادبيرسول نزار علي محسن2517261521008016

التربية/جامعة واسط459ثانوية الغسانية المختلطةادبيعبدهللا عبدالواحد غازي عبد2518261521156025

التربية/جامعة واسط459اعدادية الميمون للبنينادبيحسين ريه دهله شناوه2519261521033028

التربية/جامعة واسط459اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحيدر بشار مجيد عبيس2520261521017026

التربية/جامعة واسط459اعدادية الكوثر للبناتادبيهاجر حسن عبد حمود2521261522083095

التربية/جامعة واسط459ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيعبدالستار جبار كاظم سلمان2522261521207012

التربية/جامعة واسط458اعدادية القدس للبناتادبيقبس كريم جعفر عبود2523261522104051

التربية/جامعة واسط458اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيعال عبدالكريم عبدهللا غويلي2524261522102035

التربية/جامعة واسط458ثانوية التاميم للبناتادبيايالف جبر مغير فرج2525261522101002

التربية/جامعة واسط458ثانوية رقية للبناتادبيزهراء هاشم كريم سرحان2526261522078019

التربية/جامعة واسط458اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي فالح حسن علي2527261521017063

التربية/جامعة واسط458اعدادية النعيم للبنينادبيمروان رعد علي عبد2528261521008052

التربية/جامعة واسط458اعدادية الحسين للبنينادبيحسن جواد كاظم وجيع2529261521028006

التربية/جامعة واسط458اعدادية القطيف للبنينادبيحمزه محمد حسن سلمان2530261521041037

التربية/جامعة واسط458اعدادية االبرار للبنينادبيهيثم تحسين عيال حبيب2531261521016066

التربية/جامعة واسط458ثانوية الصباح المختلطةادبيرباب جواد خضير محمد2532261522162002

التربية/جامعة واسط458اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد ناصر ابو جرن جباره2533261521017006

التربية/جامعة واسط458اعدادية النور للبناتادبيبراء يوسف ثامر نوفان2534261522119012

التربية/جامعة واسط457اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيماجد غريب مهدي حسن2535261521043045

التربية/جامعة واسط457ثانوية التاميم للبناتادبيلقاء جاسم فالح محسن2536261522101019

التربية/جامعة واسط457اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء شاكر رشاد نخيالن2537261522086018

التربية/جامعة واسط457اعدادية الحسين للبنينادبيمصطفى شاكر كاظم مطرود2538261521028048

التربية/جامعة واسط457اعدادية اليسر للبناتادبيحوراء بشير سهيل صبيح2539261522109035

التربية/جامعة واسط457اعدادية الفاضالت للبناتادبيايالف صفاء نعيم كرم2540261522082006

التربية/جامعة واسط457اعدادية الكوثر للبناتادبيبراء خالد طه ياسين2541261522083018

التربية/جامعة واسط457اعدادية فضة  للبناتادبيزهراء خالد دبي حسن2542261522095008

التربية/جامعة واسط457اعدادية شيخ سعد للبنينادبيجعفر صادق سلمان جهلول2543261521017017

التربية/جامعة واسط457ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبينورس عاصي مطرود عكله2544261522159004

التربية/جامعة واسط457ثانوية البهجة المختلطةادبيسجاد ناصر كاظم سلمان2545261521167005

التربية/جامعة واسط457اعدادية الكسائي للبنينادبيمصطفى رسول غاوي سند2546261521037023

التربية/جامعة واسط456اعدادية اليسر للبناتادبينجالء ناصر عبدالحسين كامل2547261522109100

التربية/جامعة واسط456ثانوية الرباب للبناتادبيسنا جبار سلطان أزيرج2548261522113032

التربية/جامعة واسط456اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد كاظم حامد محمد2549261521025072

التربية/جامعة واسط456ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيسعيد عراك سفاح سحيب2550261521159009
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التربية/جامعة واسط456اعدادية القطيف للبنينادبيعلي حلبوص حسن موسى2551261521041064

التربية/جامعة واسط456ثانوية المحاسن المختلطةادبيسجاد كريم لهمود شمخي2552261521150010

التربية/جامعة واسط456اعدادية النعمانية للبناتادبيامنه حميد صباح عبيد2553261522087008

التربية/جامعة واسط456اعدادية نور المصطفى للبنينادبيضياء صالح دعدوش خميس2554261521015083

التربية/جامعة واسط456اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد نوري سيه محمد2555261521017008

التربية/جامعة واسط456اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيساره عبد هللا ضعيف سبع2556261522108024

اآلداب/جامعة واسط516اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميرحمه جعفر صادق عبد هللا2557261512108036

اآلداب/جامعة واسط516اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحسين كريم عبد يونس2558261511050012

اآلداب/جامعة واسط506اعدادية التحرير  للبنينعلميحسين اياد لفته عريبي2559261511002052

اآلداب/جامعة واسط506اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء خليف مشحوت عطيه2560261512089044

اآلداب/جامعة واسط505اعدادية الصويرة للبنينعلميعمر قاسم حرش ساهي2561261511012183

اآلداب/جامعة واسط504اعدادية الكوثر للبناتعلمينور مليوي حمزه جواد2562261512083128

اآلداب/جامعة واسط502اعدادية الكوثر للبناتعلميعذراء هادي عيدان سلمان2563261512083092

اآلداب/جامعة واسط499اعدادية االحرار للبناتعلمينور محمد رضا علي2564261512106038

اآلداب/جامعة واسط496اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفيض جعفر صادق عبدهللا2565261512108092

اآلداب/جامعة واسط491اعدادية التحرير  للبنينعلميمهند لطيف زاير ادريس2566261511002209

اآلداب/جامعة واسط490اعدادية الهدى للبناتعلميرشا حيدر بدر مفتن2567261512090028

اآلداب/جامعة واسط482اعدادية الصفا للبناتعلميزهراء خليف عويد حمود2568261512085018

اآلداب/جامعة واسط482اعدادية النعمانية للبناتعلميكوثر بهاء حسين داود2569261512087096

اآلداب/جامعة واسط481اعدادية المشكاة للبناتعلميجهاد ثائر مجيد حنون2570261512094013

اآلداب/جامعة واسط479ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميحسين ابراهيم محمد علي مطير2571261511038018

اآلداب/جامعة واسط478اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميمريم كريم محمد منخي2572261512089086

اآلداب/جامعة واسط469اعدادية االحرار للبناتعلميمروه جبر الحيج جبر2573261512106032

اآلداب/جامعة واسط468اعدادية االحرار للبناتعلمياثمار سعيد محمد عبود2574261512106005

اآلداب/جامعة واسط467اعدادية الكوثر للبناتعلمياماني حامد مانع وزن2575261512083009

اآلداب/جامعة واسط464اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميمها رسول حسين جوده2576261512089089

اآلداب/جامعة واسط463ثانوية المناهل للبناتعلميريهام باقر محسن ادهيمش2577261512115013

اآلداب/جامعة واسط532اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياسراء غالب عيدان تاغي2578261522089003

اآلداب/جامعة واسط485اعدادية النعمانية للبناتادبيميس علي ياسين عبيد2579261522087061

اآلداب/جامعة واسط475اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيانفال عادل حسين نعيمه2580261522074003

اآلداب/جامعة واسط467اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد جليل حسين علي2581261521021040

اآلداب/جامعة واسط462ثانوية رقية للبناتادبيساره حمود عداي عيال2582261522078023

اآلداب/جامعة واسط458اعدادية ابن رشد للبنينادبيباسم رهيف جعفر موسى2583261521047014

اآلداب/جامعة واسط458ثانوية رقية للبناتادبيمروه محسن بيد شحيل2584261522078038
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اآلداب/جامعة واسط456اعدادية الغدير للبناتادبيوسق ماجد حسين مرماص2585261522086094

اآلداب/جامعة واسط456اعدادية الحسين للبنينادبيكرار عدنان عايد نعيثل2586261521028038

اآلداب/جامعة واسط456اعدادية الهدى للبناتادبيزينه جليل عسكر مجوي2587261522090032

اآلداب/جامعة واسط456اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد كريم عبد عويد2588261521033108

اآلداب/جامعة واسط455اعدادية المثنى للبنينادبيصفاء عالء حسن علوان2589261521005032

اآلداب/جامعة واسط455ثانوية رقية للبناتادبيرشا ناصر حساني علي2590261522078014

اآلداب/جامعة واسط455اعدادية الزهراء للبناتادبياماني حسن احمد عيفان2591261522097012

اآلداب/جامعة واسط455اعدادية نور المصطفى للبنينادبيوليد خالد مطر جاسم2592261521015186

اآلداب/جامعة واسط455اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء صالح عبد محسن2593261522083043

اآلداب/جامعة واسط455اعدادية النور للبناتادبيحنين صالح جمعه علي2594261522119015

اآلداب/جامعة واسط455اعدادية اليسر للبناتادبينورس يحيى محمد عباس2595261522109109

اآلداب/جامعة واسط455ثانوية تاج الدين للبنينادبيفراس طالب عالوه حربي2596261521032035

اآلداب/جامعة واسط454اعدادية الميمون للبنينادبيعلي ماجد احمد محمد2597261521033075

اآلداب/جامعة واسط454ثانوية األعراف المختلطةادبيسنين شرهان عيدان بجاي2598261522161008

اآلداب/جامعة واسط454 تموز للبنين14اعدادية ادبينادر ميثم هادي طاهر2599261521006109

اآلداب/جامعة واسط454اعدادية النعمانية للبناتادبياميره فائق عبد الكريم حسن2600261522087011

اآلداب/جامعة واسط454اعدادية الغدير للبناتادبيرحمه شريف كاظم خضر2601261522086026

اآلداب/جامعة واسط454ثانوية المناهل للبناتادبيرسل جليل نحو عباس2602261522115019

اآلداب/جامعة واسط454اعدادية اليسر للبناتادبيافياء خالد كريم جحالي2603261522109016

اآلداب/جامعة واسط453اعدادية القطيف للبنينادبيجعفر صادق طرخان فاضل2604261521041023

اآلداب/جامعة واسط453اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء ناصر فليح عبدهللا2605261522097024

اآلداب/جامعة واسط452اعدادية سيد االنام للبنينادبيمهند ناظم عباس فواد2606261521046043

اآلداب/جامعة واسط452اعدادية الزهراء للبناتادبيصابرين عوده كاظم علي2607261522097043

اآلداب/جامعة واسط452ثانوية المركزية للبناتادبيزينب رضا علي محمد2608261522105009

اآلداب/جامعة واسط452ثانوية بو مدين المختلطةادبيمرتضى مهدي محسن عكش2609261521154034

اآلداب/جامعة واسط452اعدادية الصفا للبناتادبيايات محمد حسون شناوه2610261522085007

اآلداب/جامعة واسط452اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد جميل داخل عبيد2611261521047120

اآلداب/جامعة واسط452ثانوية ابن سينا المختلطةادبيمالك سلمان هنون بعنون2612261521166007

اآلداب/جامعة واسط452ثانوية بدرة للبناتادبيهاجر مقداد حاتم خلف2613261522117024

اآلداب/جامعة واسط452اعدادية المثنى للبنينادبيعلي اياد عبد الصاحب احمد2614261521005038

اآلداب/جامعة واسط452اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد سرحان ضايع سلمان2615261521015141

اآلداب/جامعة واسط451اعدادية النور للبناتادبيرنا حبيب رشيد زوير2616261522119023

اآلداب/جامعة واسط451ثانوية األعراف المختلطةادبيجاسم جبار عبدالصاحب صالح2617261521161006

اآلداب/جامعة واسط451اعدادية الهدى للبناتادبيسرور سمير مزعل زعيط2618261522090034
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اآلداب/جامعة واسط451اعدادية الزاكيات للبناتادبياثمار عبد الحسين كاظم عبيد2619261522103003

اآلداب/جامعة واسط451اعدادية رملة للبناتادبينبأ عبد المحسن علي طاهر2620261522075044

اآلداب/جامعة واسط451ثانوية الغسانية المختلطةادبياحمد حسين هادي عذير2621261521156003

اآلداب/جامعة واسط450ثانوية تاج الدين للبنينادبيباسم محمد جراد سلطان2622261521032009

اآلداب/جامعة واسط450اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيليث عماد سطامي صكر2623261521023079

اآلداب/جامعة واسط450اعدادية الزهراء للبناتادبيساجدة جليل قاسم سحر2624261522097037

اآلداب/جامعة واسط450اعدادية النعيم للبنينادبيعلي عبد  الكريم مجيد حميد2625261521008026

اآلداب/جامعة واسط450ثانوية المناهل للبناتادبيايمان ناصر حسين كوزه2626261522115009

اآلداب/جامعة واسط450ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد كريم طاهر عجر2627261521201110

اآلداب/جامعة واسط450اعدادية بدرة للبنينادبيسجاد شمخي علي نادر2628261521021019

اآلداب/جامعة واسط450اعدادية الموفقية للبناتادبياسراء عبد الحمزة محمد نعمه2629261522093003

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية القدس للبناتادبيزهراء جعفر عبد الباقي عبد الرزاق2630261522104028

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية اليسر للبناتادبينور جميل سلمان حسين2631261522109102

اآلداب/جامعة واسط449ثانوية تاج الدين للبنينادبياحمد مالك ضيدان حربي2632261521032002

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية الموفقية للبناتادبياسراء ناجي عاصي ثامر2633261522093004

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء كريم هاشم عيدي2634261522097023

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد صالح حسن حلو2635261521046019

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء عكار حسين خليف2636261522093022

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية الزاكيات للبناتادبيهدى عدنان ذريع لطيف2637261522103054

اآلداب/جامعة واسط449اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد حسن علوي سبع2638261521026044

اآلداب/جامعة واسط448اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه علي كاظم شايش2639261522089032

اآلداب/جامعة واسط448اعدادية رملة للبناتادبيآيات زاهد ناصر محمد2640261522075003

اآلداب/جامعة واسط448 تموز للبنين14اعدادية ادبيمجتبى محمد صادق مطشر2641261521006081

اآلداب/جامعة واسط448اعدادية النور للبناتادبيحوراء عباس رحيم جابر2642261522119017

اآلداب/جامعة واسط448اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيجبر صبيح يبير رحيمه2643261521023012

اآلداب/جامعة واسط447ثانوية المنصور المختلطةادبيمهدي كريم عبدالحسين جبر2644261521157041

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية االحرار للبناتادبيعال احمد محسن غفله2645261522106031

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية الكوثر للبناتادبياسراء معد نايف فضاله2646261522083003

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية الموفقية للبناتادبيياسمين كاظم حسين خليف2647261522093070

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء علي منعم داخل2648261522087024

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية اليسر للبناتادبيهدير ماجد حسين لفته2649261522109116

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية اليسر للبناتادبيسجى شهيد مزهر عرمش2650261522109069

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية اليسر للبناتادبيبراء حامد خضير شجر2651261522109022

اآلداب/جامعة واسط447اعدادية الفاضالت للبناتادبيعذراء نجاح محل بطي2652261522082023
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اآلداب/جامعة واسط447اعدادية الغدير للبناتادبينجالء فاضل كاظم حسين2653261522086079

اآلداب/جامعة واسط446اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيسيف صباح لفته شليوج2654261521043026

اآلداب/جامعة واسط446ثانوية المنصور المختلطةادبيحسن جاسب محمد سلوم2655261521157007

اآلداب/جامعة واسط446ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيمحمد علي شذر ليلو2656261521159019

اآلداب/جامعة واسط446اعدادية الميمون للبنينادبيعلي اسعد رحيم عبد2657261521033064

اآلداب/جامعة واسط446ثانوية الرباب للبناتادبيساره قاسم كريم سلمان2658261522113029

اآلداب/جامعة واسط446اعدادية المصطفى للبنينادبيوسام صادق عباس ثجيل2659261521019047

اآلداب/جامعة واسط446ثانوية المركزية للبناتادبيزينب حمزه جيجان بيجان2660261522105008

اآلداب/جامعة واسط445ثانوية المنار للبناتادبيتبارك محمد حسن منصور2661261522076008

اآلداب/جامعة واسط445اعدادية الزاكيات للبناتادبيرغده علي سلمان امانه2662261522103017

اآلداب/جامعة واسط445ثانوية رقية للبناتادبيكفاء هادي موحان متاني2663261522078036

اآلداب/جامعة واسط445اعدادية االحرار للبنينادبيجعفر محمد غركان حربي2664261521018014

اآلداب/جامعة واسط445اعدادية السياب للبنينادبيكرار نذير جاسم حسين2665261521045055

اآلداب/جامعة واسط444ثانوية بو مدين المختلطةادبينور حامد شبيب مسير2666261522154006

اآلداب/جامعة واسط444ثانوية الرباب للبناتادبيرباب فالح حمودي حميد2667261522113015

اآلداب/جامعة واسط444اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء فاضل فرحان عيسى2668261522109046

اآلداب/جامعة واسط444الخارجياتادبيغفران محسن كاظم مطير2669261522401016

اآلداب/جامعة واسط444اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى سامي عاشور رمح2670261521015156

اآلداب/جامعة واسط444 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى احمد شاكر مطشر2671261521006098

اآلداب/جامعة واسط444اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء زغير قند عاشور2672261522093021

اآلداب/جامعة واسط444اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب عبد الناصر حاتم شفي2673261522103025

اآلداب/جامعة واسط443اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء شاكر عويد بداي2674261522082015

اآلداب/جامعة واسط443اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الرضا منخي2675261522104048

اآلداب/جامعة واسط443اعدادية اليسر للبناتادبيسهاد ثائر حذر مسلم2676261522109073

اآلداب/جامعة واسط443اعدادية الهدى للبناتادبيايات حسن عباده سفيح2677261522090008

اآلداب/جامعة واسط443اعدادية السياب للبنينادبيعلي فائز حمزه منذور2678261521045041

اآلداب/جامعة واسط443 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد عباس مهدي صالح2679261521006091

اآلداب/جامعة واسط443ثانوية جصان للبناتادبيشهد رحيم عبود هاشم2680261522071010

اآلداب/جامعة واسط443اعدادية الميمون للبنينادبيمصطفى حسن قاسم علي2681261521033112

اآلداب/جامعة واسط442ثانوية المركزية للبناتادبيأيه عبد الستار عاشور مراد2682261522105001

اآلداب/جامعة واسط442اعدادية النعمانية للبناتادبيحنين جبار فاضل فياض2683261522087018

اآلداب/جامعة واسط442اعدادية القدس للبناتادبيهند رحمان يعقوب عذاب2684261522104070

اآلداب/جامعة واسط442ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةادبيمحمد عيد حميد سلطان2685261521168011

اآلداب/جامعة واسط442اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عبد الحسن هاشم سالمه2686261522086060
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اآلداب/جامعة واسط441اعدادية الغدير للبناتادبيعال ستار جبار خضر2687261522086057

اآلداب/جامعة واسط441اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد كريم معن زمام2688261521026047

اآلداب/جامعة واسط441 تموز للبنين14اعدادية ادبيحيدر هشام عكار مهدي2689261521006034

اآلداب/جامعة واسط441اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيمريم عبد الكريم كرم هللا وكر2690261522084046

اآلداب/جامعة واسط441اعدادية الموفقية للبناتادبيهاجر عباس عويد عجيل2691261522093062

اآلداب/جامعة واسط441اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيرحمن نعيم حسين ابراهيم2692261521023032

اآلداب/جامعة واسط441اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيزين العابدين كريم كاظم غافل2693261521022033

اآلداب/جامعة واسط441اعدادية الموفقية للبناتادبيبلسم حسين صبري خساره2694261522093008

اآلداب/جامعة واسط441ثانوية بو مدين المختلطةادبيحسين تايه كطان حسن2695261521154009

اآلداب/جامعة واسط441ثانوية المناهل للبناتادبياسراء ماجد محسن عبدعلي2696261522115006

اآلداب/جامعة واسط441اعدادية اليسر للبناتادبيسجى كريم شويع حسين2697261522109070

اآلداب/جامعة واسط440ثانوية الرباب للبناتادبيتبارك هادي هنيدي كاظم2698261522113005

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عطا نعيم عرمش2699261522089017

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد سعد عطيه نهيو2700261521019037

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار علي مطشر علوان2701261521046033

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية النعيم للبنينادبيحامد غلب سلمان المي2702261521008007

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية الفاضالت للبناتادبيهاجر عجالن عجوب محمد2703261522082038

اآلداب/جامعة واسط440ثانوية بدرة للبناتادبينبأ سلمان غازي بريسم2704261522117022

اآلداب/جامعة واسط440ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتادبيزينب عصام ابراهيم حميدي2705261522088005

اآلداب/جامعة واسط440ثانوية بو مدين المختلطةادبيحسن غازي حسين عليوي2706261521154007

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيابتهال جواد غضيب شاطي2707261522089002

اآلداب/جامعة واسط440ثانوية رقية للبناتادبيهناء رسن عبد الحسين علي2708261522078046

اآلداب/جامعة واسط440اعدادية النعيم للبنينادبيحمزه جليل صنكر سفاح2709261521008011

اآلداب/جامعة واسط439اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعقيل شاكر شنيت شالل2710261521022050

اآلداب/جامعة واسط439اعدادية الزهراء للبناتادبيشروق علي لطيف علي2711261522097040

اآلداب/جامعة واسط439اعدادية الموفقية للبناتادبيعذاري حيال عطيه دليه2712261522093036

اآلداب/جامعة واسط439ثانوية بو مدين المختلطةادبيحاتم مطر مجول عبيد2713261521154006

اآلداب/جامعة واسط439اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى حسن خلف حمود2714261521046039

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية الميمون للبنينادبيحامد كامل معاط هريس2715261521033024

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية القطيف للبنينادبييوسف صالح هادي شكير2716261521041102

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر عامر جالب زاير2717261521008013

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية الميمون للبنينادبيحسين عادل خلف عبد هللا2718261521033029

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبريهان ستار عطيه عباس2719261522079006

اآلداب/جامعة واسط438ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيمحمد كريم سبهان فرحان2720261521160025
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اآلداب/جامعة واسط438ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيحاتم كريم عبدالخضر علي2721261521160004

اآلداب/جامعة واسط438ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبياالء نعيم حنون عليوي2722261522100002

اآلداب/جامعة واسط438ثانوية المركزية للبناتادبيكوثر كريم كاظم محمد2723261522105012

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية حلب للبنينادبيالحسين فيصل محمد مزهر2724261521013019

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية اليسر للبناتادبيعذراء عبد عزيز محمد2725261522109079

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية النور للبناتادبيديانا سعد عبد الحسين سلمان2726261522119020

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية الموفقية للبناتادبيامنه سهيل شراد طالع2727261522093005

اآلداب/جامعة واسط438ثانوية المنار للبناتادبيزهراء هاشم عبود خلف2728261522076016

اآلداب/جامعة واسط438ثانوية بو مدين المختلطةادبياحمد سعدون فالح عبود2729261521154004

اآلداب/جامعة واسط438اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه الزهراء مجيد عجمي جبر2730261522075037

اآلداب/جامعة واسط437ثانوية جصان للبناتادبيبنين كريم عبد هللا محمد2731261522071002

اآلداب/جامعة واسط437اعدادية االحرار للبنينادبيحيدر جبار حمزه عذاب2732261521018022

اآلداب/جامعة واسط437اعدادية ابن رشد للبنينادبيعباس اسعد ضبع حمزه2733261521047067

اآلداب/جامعة واسط437اعدادية النور للبناتادبياالء عادل شرهان جبر2734261522119003

اآلداب/جامعة واسط437اعدادية رملة للبناتادبيهدى محمد حميد محمد2735261522075052

اآلداب/جامعة واسط437اعدادية االحرار للبناتادبيسحر عبدهللا مرعان عزوز2736261522106024

اآلداب/جامعة واسط436اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياية محسن نعيس فالح2737261522089006

اآلداب/جامعة واسط436اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيرشا زمان صاحب عبد2738261522084018

اآلداب/جامعة واسط436اعدادية دجلة للبنينادبيحسين كاظم صالح هميم2739261521020016

اآلداب/جامعة واسط436اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمريم رحيم ياسين فليح2740261522102038

اآلداب/جامعة واسط436ثانوية الرباب للبناتادبيدعاء عالوي شرهان سلمان2741261522113010

اآلداب/جامعة واسط436اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء سعد فوزي ظاهر2742261522106018

اآلداب/جامعة واسط436اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء علي فاضل محمود2743261522097008

اآلداب/جامعة واسط435اعدادية عمود الدين للبنينادبيحازم حسين علي ناهي2744261521031003

اآلداب/جامعة واسط435اعدادية النعمانية للبناتادبيعتاب نذير عبيد عباس2745261522087043

اآلداب/جامعة واسط435اعدادية الميمون للبنينادبيمهند رحيم عبود حسين2746261521033123

اآلداب/جامعة واسط435اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيآيات كريم مسلم فرج2747261522089001

اآلداب/جامعة واسط435اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء تحسين جنديل حسن2748261522103020

اآلداب/جامعة واسط435اعدادية اليسر للبناتادبينور ثامر حافظ ثويني2749261522109101

اآلداب/جامعة واسط435ثانوية االنتصارات للبناتادبيالهام يوسف خضير محمد2750261522072008

اآلداب/جامعة واسط435ثانوية الرباب للبناتادبياسراء شعالن غنام عفلوك2751261522113002

اآلداب/جامعة واسط435ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء عزيز عواد ماهر2752261522100005

اآلداب/جامعة واسط434ثانوية جصان للبناتادبيزينب حيدر يوسف بالسم2753261522071009

اآلداب/جامعة واسط434ثانوية ابن سينا المختلطةادبيحسن عالوي جبر نزال2754261521166002
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اآلداب/جامعة واسط434اعدادية الغدير للبناتادبينذيره داخل زياره الزم2755261522086081

اآلداب/جامعة واسط434ثانوية المنصور المختلطةادبيكرار ناصر حسن خميس2756261521157031

اآلداب/جامعة واسط434اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد عقيل حكمان راهي2757261521033105

اآلداب/جامعة واسط434اعدادية المصطفى للبنينادبيعمار محمد رحيم كزار2758261521019030

اآلداب/جامعة واسط434ثانوية المركزية للبناتادبينور كريم كاظم حسن2759261522105015

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين علي عبد هللا يوسف2760261521046011

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية سيد االنام للبنينادبيليث قاسم كريم خضير2761261521046034

اآلداب/جامعة واسط433 تموز للبنين14اعدادية ادبيزيد عامر محمد خميس2762261521006037

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد سلمان عذاب لفته2763261521047122

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية اليسر للبناتادبيرقية كمر نعيمة سعيد2764261522109053

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية الصفا للبناتادبيسميه وداد عناد لفته2765261522085021

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيرسل عبد المجيد حميد عناد2766261522108011

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية اليسر للبناتادبينور محمد جواد كاظم2767261522109108

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيدموع ناهض محمد حميد2768261522102011

اآلداب/جامعة واسط433اعدادية الغدير للبناتادبيسالي جبار دايح سليم2769261522086048

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية الميمون للبنينادبيعلي احمد كاظم لعيبي2770261521033063

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيحسن عليوي ناصر حسين2771261521022017

اآلداب/جامعة واسط432 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى عالء محمود علي2772261521006101

اآلداب/جامعة واسط432ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيحيدر محسن هاشم حمود2773261521201083

اآلداب/جامعة واسط432ثانوية بو مدين المختلطةادبيعباس خداداي حواس مظلوم2774261521154019

اآلداب/جامعة واسط432ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيعامر صالح عبد الهادي فضل2775261521201133

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية ابن رشد للبنينادبيحبيب بالسم حمزه عباس2776261521047020

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية الموفقية للبناتادبيعنود سرحان ذياب جحت2777261522093040

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية المشكاة للبناتادبيحنان عوده بلص خليف2778261522094005

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية القدس للبناتادبينور رياض غريب عبيد2779261522104063

اآلداب/جامعة واسط432اعدادية الكوثر للبناتادبيسبأ علي كامل فزع2780261522083050

اآلداب/جامعة واسط432 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حيدر جبوري شبيب2781261521006063

اآلداب/جامعة واسط432ثانوية الرباب للبناتادبيرواء فالح حسن سعيد2782261522113019

اآلداب/جامعة واسط432ثانوية المنصور المختلطةادبيعباس صالح تركي ضاحي2783261521157024

اآلداب/جامعة واسط431ثانوية الفاطمية للبناتادبيساره علي خزعل عبيد2784261522081022

اآلداب/جامعة واسط431ثانوية الموعظة المختلطةادبيعبدالتاج قاسم حسين عبود2785261521165010

اآلداب/جامعة واسط431ثانوية المنار للبناتادبيايالف باسم كاظم خضير2786261522076004

اآلداب/جامعة واسط431اعدادية المشكاة للبناتادبينور ابراهيم ساجت مكطوف2787261522094022

اآلداب/جامعة واسط431ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبييوسف نزار سعيد فندي2788261521159022
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اآلداب/جامعة واسط431ثانوية المنصور المختلطةادبيعلي قاسم حزه محمد2789261521157027

اآلداب/جامعة واسط431اعدادية العزيزية للبناتادبيمروه صوكر سلمان عناد2790261522110047

اآلداب/جامعة واسط431اعدادية الهدى للبناتادبيطيبه علي فالح محمود2791261522090037

اآلداب/جامعة واسط431اعدادية اليسر للبناتادبيسمر كريم مجبل جداح2792261522109072

اآلداب/جامعة واسط431ثانوية الحفرية للبناتادبينبأ صالح سعدون جاسم2793261522091036

اآلداب/جامعة واسط431اعدادية المصطفى للبنينادبيفراس بدر محسن حاوي2794261521019032

اآلداب/جامعة واسط431اعدادية النعمانية للبناتادبينيره مصطفى جاسم محمد2795261522087067

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط521ثانوية الحفرية للبناتعلمياالء خليل ابراهيم نحيو2796261512091006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط502اعدادية الصفا للبناتعلميحوراء يالي سلمان فليح2797261512085008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط502اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعلي حسين عالوي جبر2798261511022114

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط499اعدادية العزيزية للبنينعلميالمنتظر صادق عبد الوهاب فارس2799261511014017

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط499ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلمياحمد اكشيش والي نعيمه2800261511038002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط495اعدادية العزيزية للبناتعلميمريم عمران جبار جاسم2801261512110031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط494اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء سليم نزال ساجت2802261512083061

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط492اعدادية شرف الدين للبنينعلميمنتظر باسم مسير جوامير2803261511044050

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط491اعدادية الكسائي للبنينعلميعلي سامي ثامر خربوط2804261511037029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط491اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميزينب حسين عطية هويدي2805261512084014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط490اعدادية شرف الدين للبنينعلميحسين ياسين عودة عبره2806261511044008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط490اعدادية الصويرة للبنينعلميحسن محمد علي مهدي خضير2807261511012051

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط489اعدادية الكوثر للبناتعلميوسن عمار مالح عبد2808261512083143

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط488اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد لفته كنيدر ماصخ2809261511005060

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط487اعدادية الصويرة للبنينعلميسجاد حامد علي عبد2810261511012095

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط486اعدادية الحي للبناتعلميأيالف ناصر عبد محمد2811261512107007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط486اعدادية القطيف للبنينعلميمنتظر حميد كاظم خضر2812261511041057

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط485اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد مالك نجم غالي2813261511012020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط485ثانوية جواد سليم المختلطةعلميمريم محمود حسن داخل2814261512171004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط484اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد قيصر نايف عبود2815261511012018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط484اعدادية الخوارزمي للبناتعلميانفال كاظم طرفه مريح2816261512111007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط484اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد حبيب عباس سلطان2817261511049005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط482اعدادية الخوارزمي للبناتعلميدعاء كاظم مذري فاضل2818261512111013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط482اعدادية شيخ سعد للبنينعلميابراهيم محسن علي كطوف2819261511017002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط481ثانوية الدبوني للبناتعلميهدى عاشور محمد جاسم2820261512098009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط481اعدادية الكوثر للبناتعلميمروه حسين عبيد سلطان2821261512083111

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط481اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد خليل ابراهيم اسماعيل2822261511012215
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط480ثانوية جواد سليم المختلطةعلميامل عبدهللا عبدالحسين حسون2823261512171001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط477اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعباس عبد الحسين حسب سعدون2824261511049102

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط477اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد مطلك عبد االمير سلمان2825261511012024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط476اعدادية النعمانية للبناتعلميحنين ليث سليم سلمان2826261512087026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط476اعدادية النعمانية للبنينعلميرياض شهيد عبد الحسن محسن2827261511009068

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط476اعدادية طه االمين للبنينعلميحمزه ماجد محمد عبيس2828261511026015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط476اعدادية النعمانية للبناتعلميزهراء رضا قدوري خضير2829261512087051

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط475ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميسرى حسن حميد عمران2830261512088026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط475اعدادية الكوثر للبناتعلمينورس رائد مندي محمد2831261512083129

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط475ثانوية الرباب للبناتعلمياساور طه شراد علي2832261512113002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط474اعدادية الزبيدية للبناتعلمينور أنهير عبد عوفي2833261512092034

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط474اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد حميد جبر شاهر2834261511049177

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط474ثانوية الحفرية للبناتعلميحال عبد الكريم علي سلمان2835261512091013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط473اعدادية الكسائي للبنينعلمياحمد محمد طاهر حميد2836261511037001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط473اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد اعطيه كطاف ذرنوح2837261511049168

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط473اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلمياطياف ابكار ضاري حميد2838261512084004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط473اعدادية الصويرة للبنينعلميزيد حازم روضان حنتوش2839261511012090

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط472اعدادية العزيزية للبناتعلميحوراء مهدي حسن سمين2840261512110015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط472اعدادية النعمانية للبنينعلميامير حميد جبير بعيوي2841261511009020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط471ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميميسم ناجي رحيم خرباط2842261512112033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط470اعدادية الخوارزمي للبناتعلميزهراء عباس دهام جلوب2843261512111020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط469اعدادية الحسين للبنينعلميعماد شمخي جبار كاظم2844261511028107

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط468ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلمينور مازن عبود هادي2845261512120119

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط467اعدادية الكوثر للبناتعلميمناهل حسين عبيد سلطان2846261512083114

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط467ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميساره مهدي مطر تومان2847261512112021

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط467ثانوية االنتصارات للبناتعلميزهراء احمد عطيه جاسم2848261512072015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط465اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلمياحمد عبد الكاظم مصحب شمير2849261511023004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط465اعدادية شيخ سعد للبنينعلميعلي كاظم عبد الحسن نادر2850261511017061

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط465ثانوية االنتصارات للبناتعلميمنى نايف حمادي عبيد2851261512072038

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464اعدادية القدس للبناتعلميرحاب غازي حداد بخت2852261512104024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464ثانوية بدرة للبناتعلميفرح خلدون سعيد غالم2853261512117017

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464ثانوية الكوت المسائية للبناتعلميرفل حسن محمود حمود2854261512250009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميفاطمه محمد مهنه كاظم2855261512114023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461ثانوية االنتصارات للبناتعلميسهام صالح عيدان جاسم2856261512072028
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميبتول محمد موحان عمران2857261512112008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميحسين علي عبيس حمزه2858261511155013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461اعدادية الكوثر للبناتعلميحسناء علي اسماعيل كريم2859261512083023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي جاسم محمد علي حسين2860261511012146

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط460ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميشمس احمد جوده كاظم2861261512120080

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط460اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمهند موسى مطر عبد هللا2862261511017096

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط460ثانوية تاج الدين للبنينعلميكاظم نعيم حمود خلف2863261511032024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط460ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميرسل جاسم كريم عاكول2864261512120045

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط460ثانوية جواد سليم المختلطةعلميزينب رمضان جابر موزان2865261512171002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط460اعدادية النعمانية للبنينعلميعلي عبد االمير شمران كاظم2866261511009115

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط459اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميعذراء كاظم عويد حزام2867261512084022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط458اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد نوري مطشر مجلي2868261511022166

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط458اعدادية االبرار للبنينعلميصالح مهدي سعدون محسن2869261511016023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط458اعدادية طه االمين للبنينعلمياحمد جاسم عبيد خسباك2870261511026002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط457ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميساره علي سباهي محيل2871261512120071

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط457اعدادية طه االمين للبنينعلميضياء جعفر مزعل محمود2872261511026023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط457اعدادية النعمانية للبناتعلميلمياء فائق عبيد عشوب2873261512087098

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية العزيزية للبنينعلميعلي عدنان محمد معلى2874261511014112

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميزين العابدين قاسم علكم حسين2875261511023034

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميغافل عواد شياع غافل2876261511022132

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميناهده مؤيد كاظم جابر2877261512074033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية الصويرة للبنينعلميحيدر يوسف محمود غزال2878261511012088

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميسجاد سالم جبر هويش2879261511049086

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية الخوارزمي للبناتعلمينور نشوان كاظم راشد2880261512111047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية الكسائي للبنينعلميحيدر بادي عبد راضي2881261511037016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي بشار جواد يوسف2882261511003104

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط454اعدادية القدس للبناتعلميزهراء محمد علي مالك عامر2883261512104044

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط453ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميهدير ماهر كاظم عبدالسادة2884261512112037

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط453اعدادية الحسين للبنينعلميمؤيد صالح جبر سلطان2885261511028123

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط453اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمينور ناظم فالح عبود2886261511049234

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط453اعدادية العزة للبنينعلميمحمد علي عدنان هالل عيسى2887261511007153

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452ثانوية الحفرية للبناتعلميهديل ماجد محمد عبيس2888261512091032

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميفهد عادل كمر عبد2889261511022135

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية الحسين للبنينعلميحسين عبد االمير ناصر عوده2890261511028038
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية النعمانية للبناتعلميريام نجم عبيد مايود2891261512087050

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية القطيف للبنينعلميحيدر طالب ابراهيم خليف2892261511041018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية القدس للبناتعلميعذراء اياد سلمان ردام2893261512104064

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط449اعدادية الصفا للبناتعلميسرور عدنان عبد النبي طاهر2894261512085029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط449اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحيدر اياد ثجيل عناد2895261511049067

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلمياسيا صباح هالمه حسين2896261512112002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد عجمي نعمه محمد2897261511012015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمحمد هاشم مجيد علي2898261511017087

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد حسين عبد سلومي2899261511012211

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد كامل زغير عجيل2900261511049022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلمياحمد صبري عطيه مريز2901261511022012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447اعدادية العزيزية للبنينعلميحسنين حاكم صالح سلمان2902261511014037

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية العزة للبنينعلميمرتضى قاسم محمد حيال2903261511007160

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية الخوارزمي للبناتعلميرقيه خالد حسين علي2904261512111017

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية شيخ سعد للبنينعلميعباس حيال خميس عياده2905261511017049

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميمحمد عيدان زويد خليف2906261511023083

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد خضير مطشر فزع2907261511049010

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية القدس للبناتعلميفاطمه عباس محيل شمخي2908261512104071

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية الحسين للبنينعلميمنتظر سالم مانع كبيح2909261511028161

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية النعمانية للبناتعلميرسل جميل مرزه فندي2910261512087043

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميرسول حسين عباس فراك2911261511049077

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية الصويرة للبنينعلميمصطفى كريم عواد بريسم2912261511012258

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمالك مغيص بدر جبر2913261511022147

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية الكسائي للبنينعلميوليد خالد كطوف علوان2914261511037051

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية الميمون للبنينعلميعلي محمد عليوي محمد2915261511033079

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية الكوثر للبناتعلميشهد علي داود محمد2916261512083080

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية الصويرة للبنينعلميعبد هللا خميس صلبي محمد2917261511012127

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444ثانوية االنتصارات للبناتعلمينبأ محسن علي قطه2918261512072041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية الزاكيات للبناتعلميعذراء حسن علي عبد2919261512103051

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد جاسم حسن راهي2920261511022153

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميهديل علي جاسم عبد هللا2921261512074041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية القدس للبناتعلميزهراء شاكر مويع صبيح2922261512104040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية اليسر للبناتعلميميسم تحسين علي عبد الحسين2923261512109071

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية القطيف للبنينعلمينمير سالم عبيد جفال2924261511041059
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميحوراء حسين داخل طاهر2925261512108027

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميبشار جبار معيدي علي2926261511022024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية الكسائي للبنينعلميياسر عادل موحان خميس2927261511037052

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميماجد حميد صعيع خليف2928261511023077

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية شيخ سعد للبنينعلميعلي جبار برهان حنوان2929261511017056

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميشفاء عدنان محمد صايل2930261512108074

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440اعدادية الكوت للبناتعلميميس سعد محسن حاجم2931261512096174

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440اعدادية الكوثر للبناتعلمياسراء حسن نزال ساجت2932261512083003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعلي موسى حبيب علي2933261511049132

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد حيدر محمد سلمان2934261511012213

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعدادية القدس للبناتعلمييقين نذير كعيد عوفي2935261512104090

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميهاجر حاجم عبد الصاحب هتيمي2936261512120123

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط438اعدادية الزبيدية للبناتعلميسراب ياسين عبيد عيدان2937261512092023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط438اعدادية النعيم للبنينعلميسيف خالد نجم غضيب2938261511008018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط438ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميرند عبد الصاحب خلف حميد2939261512120048

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط590ثانوية كصيبة المختلطةادبيفاطمه راشد عطار عوفان2940261522173006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط579اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبياستبرق عبد الكريم خضيري جبر2941261522108001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط556اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبينهى اكرم ناجي حزوار2942261522108039

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط556اعدادية الكوثر للبناتادبيهديل صادق سلمان موسى2943261522083097

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط550ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيسماح عنوان ذياب حسين2944261522112029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط540اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبياالء عبد الكريم عبد الرضا حسن2945261522108003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط538اعدادية الخوارزمي للبناتادبيياسمين عدنان زيدان خليف2946261522111048

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط526اعدادية الخوارزمي للبناتادبيآيات عباس صالل عويد2947261522111001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط525اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين حاكم عبد هللا مخيبر2948261521015035

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط525اعدادية الخوارزمي للبناتادبيآيالف هاشم محمد سويلم2949261522111003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط520اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء ميثم عطوان فاضل2950261522083044

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط517ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه مطر عليوي سلوم2951261522072034

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط516اعدادية الكوثر للبناتادبيخلود فالح عبيد حمود2952261522083031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط514اعدادية الخوارزمي للبناتادبيميساء حسن علي محمد2953261522111039

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط510اعدادية الخوارزمي للبناتادبيسجى رجاء بادي وادي2954261522111030

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط506اعدادية الخوارزمي للبناتادبيدانيال مبدر مالح محمد2955261522111019

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط504اعدادية شرف الدين للبنينادبيمحمد حامد عبيد ربح2956261521044040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط500اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبياسماء عزت حيال هالل2957261522074002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط496اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيأيمان محمد جاسم موزان2958261522084003
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط495اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين علي جاسم محمد2959261521015041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط494ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيأيه صباح مزعل جاسم2960261522112003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط492ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحنين هيثم رشيد عطيه2961261522112013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط490اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيتغريد فاضل جاسم طلفاح2962261522074005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط487اعدادية الكوثر للبناتادبيافتخار عمار حميد كحيط2963261522083006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط487اعدادية العزيزية للبناتادبيلينة روكان شعالن حاجم2964261522110045

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط486اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهبة عباس صالل عويد2965261522111046

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط484اعدادية عبير العراق  للبناتادبيرباب غني شاكر جحيف2966261522079014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط483اعدادية العزيزية للبناتادبيفاطمه محمد مهدي علي2967261522110041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط480اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرند هادي يونس عيال2968261522111023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط480اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى علي مزهر سلمان2969261521015158

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط479اعدادية شرف الدين للبنينادبياياد محمود جميل محمد2970261521044006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط476اعدادية الخوارزمي للبناتادبيسمر علي عبد سالم2971261522111031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط476اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب الحوراء جعفر كطن رسن2972261522084027

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط475ثانوية كصيبة المختلطةادبينور محمد حمود كاظم2973261522173007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط474اعدادية العزيزية للبناتادبيحنين كامل صالح مهدي2974261522110012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط474اعدادية الخوارزمي للبناتادبيأيات نؤاس كمال الدين مطر2975261522111002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط474اعدادية العزيزية للبناتادبيفرح مهدي صالح جعفر2976261522110044

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط473اعدادية الخوارزمي للبناتادبيام البنين عباس ساجت عالوي2977261522111007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط472اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب قحطان حمزه عبدهللا2978261522110033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط472ثانوية الحفرية للبناتادبيايه عبد الحسن شهاب حمد2979261522091008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط472ثانوية تاج الدين للبنينادبيعلي كاظم طارش عطوان2980261521032030

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط470اعدادية الخوارزمي للبناتادبيغفران رشيد طرفه مريح2981261522111035

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط469اعدادية الكوثر للبناتادبياسماء كامل خليبص ظاهر2982261522083004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط469 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعبد هللا حمزة جويد محمود2983261521024012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط468اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب سامي عبيد فندي2984261522110028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط468اعدادية العزيزية للبناتادبيبراء هاشم محمد رسن2985261522110009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط467ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمة طراد ناهي ثامر2986261522112034

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط466اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيوسن غالب ناجي اسماك2987261522084060

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط466اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور بهاء صبيح حسن2988261522084054

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط465اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيزهراء علي محسن نايف2989261522074021

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط465اعدادية الكوثر للبناتادبيعذراء علي مندي محمد2990261522083063

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيفاطمه نضال جاسم محمد2991261522108035

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464اعدادية العزيزية للبناتادبيذرى وليد كتاب خلف2992261522110017
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط464ثانوية تاج الدين للبنينادبيعلي موحان محميد جاري2993261521032032

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط463اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيمنار محمد جاسم موزان2994261522084047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط462ثانوية الحفرية للبناتادبينسرين ثامر عيسى جعفر2995261522091038

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط462اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء قحطان عادل ابراهيم2996261522111026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط462اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبينور الهدى ياسين محمود غزال2997261522108040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461ثانوية االنتصارات للبناتادبيافراح رشيد حامد عبد الكاظم2998261522072005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461اعدادية الكوثر للبناتادبيسجى مجيد عباس عنيفص2999261522083052

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461اعدادية الكوثر للبناتادبيحواء محمد كصكيص عاد3000261522083026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط461اعدادية العزيزية للبناتادبيحوراء سياب رديني مغير3001261522110013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط459اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار محمد حسين شنيت3002261521015132

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية حلب للبنينادبيحمزة باسم كامل مجيد3003261521013047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456ثانوية كصيبة المختلطةادبيزمن محمد راشد عطار3004261522173003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية العزيزية للبناتادبيهدى كريم جابر علي3005261522110061

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية الغدير للبناتادبيرباب عبد ياسين زعيبل3006261522086025

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456اعدادية الخوارزمي للبناتادبيجيهان طالب كريم حسن3007261522111015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط456ثانوية الدبوني للبناتادبيبشائر ابراهيم محمود عرسان3008261522098001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمصطفى عبدالحسين عمران عليوي3009261521155056

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيحسام خميس كريم عبد هللا3010261521022016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي فرحان فارس عليوي3011261521004088

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية الكوثر للبناتادبيمناسك موحان طعيس عبود3012261522083077

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عباس عجيل حزام3013261521019040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحيدر صباح كاظم بري3014261521024006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط455اعدادية الكوثر للبناتادبيندى حسين توهي كاظم3015261522083086

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط454اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعالء سامي عبد الساده سلمان3016261521025037

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط454ثانوية األعراف المختلطةادبيعلي كاظم ظاهر خشيم3017261521161015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط454اعدادية اليسر للبناتادبيضحى علي ثويني محمد3018261522109078

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط454اعدادية العزيزية للبناتادبياسراء محمود طاهر احمد3019261522110001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط453ثانوية الفرسان المختلطةادبيوسام عبداالمير شمران تايه3020261521158033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط453اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيصبر جاسم جار هللا محمد3021261521025028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452اعدادية حلب للبنينادبيعلي محسن سليم حمزه3022261521013114

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452ثانوية شباب اليوم للبنينادبيحسين احمد مهاوش داود3023261521030006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452اعدادية عبير العراق  للبناتادبيعلياء حسين عباس لفته3024261522079024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452اعدادية الخوارزمي للبناتادبينورالهدى عدنان فرحان حسين3025261522111041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452اعدادية اليسر للبناتادبيزمن سعد عبد جاسم3026261522109058
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452اعدادية الكوثر للبناتادبيميثاق عباس بديوي حسن3027261522083079

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط452اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي جبار ناصر عبد عون3028261521025040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى عبد الكريم حسين عمران3029261522097058

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451ثانوية شباب اليوم للبنينادبيمصطفى حسن علي حسن3030261521030033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451اعدادية العزيزية للبناتادبيمحاسن علي كريم عباس3031261522110046

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451اعدادية الحسين للبنينادبيعالء جبار لفته حسن3032261521028022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيحسين عاشور حريز زوير3033261521160009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451اعدادية الخوارزمي للبناتادبيوفاء حسين صبري محمد3034261522111047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط451ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيحسن شنشل جبر رفش3035261521160008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية حلب للبنينادبيمحمد جابر هاشم غنام3036261521013148

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية حلب للبنينادبيمحمد قيس علي عبيس3037261521013168

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450ثانوية المحاسن المختلطةادبيصاحب شرهان حامد كبيح3038261521150011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه رزاق خضير محمد3039261522089031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين محمد حمود كتيب3040261521015045

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450ثانوية تاج الدين للبنينادبينبيل عباس فاضل ذياب3041261521032046

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحنين شهاب حميد شحم3042261522112012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط450اعدادية عمود الدين للبنينادبيمرتضى محسن عصفور شنين3043261521031029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط449ثانوية الصباح المختلطةادبيجبار اعالن عباس ناصر3044261521162006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي صادق عبد الجليل كريم3045261521044026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيجعفر حسين جاسم محمد3046261521024004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيفيحاء عبد الجليل كريم عطيه3047261522084043

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط448اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيحوراء رحمن بلبول صريصر3048261522084015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبينبيل رياض هليل فرج3049261521160029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447ثانوية المحاسن المختلطةادبيأحمد جاسم عوده صويدج3050261521150001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447اعدادية االبرار للبنينادبيابراهيم مطر خلف حسين3051261521016001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي قاسم محسن جراح3052261521047085

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيكرار سليم بوري كاظم3053261521024020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيامجد مالك صالح عويد3054261521024003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط447اعدادية شيخ سعد للبنينادبيجبار سرحان فرحان بدر3055261521017014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446ثانوية الموعظة المختلطةادبييقين حمزة فريد يوسف3056261522165003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب جدوع حربي جواد3057261522083047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446اعدادية الحسين للبنينادبيعبد هللا صالح كاظم حويش3058261521028021

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط446الخارجياتادبيعبير شمخي احمد جدوع3059261522401014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية االبرار للبنينادبيعالء جاسم محمد رغيف3060261521016026
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس جميل شايع داخل3061261521004059

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية الكوثر للبناتادبيايناس اسماعيل عبد هللا حميدان3062261522083016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعبد الرزاق جبار كازي لوتي3063261521017044

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445ثانوية االنتصارات للبناتادبيحوراء محسن عبد ياس3064261522072014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية ابن رشد للبنينادبيرشاد خالد حسين عبد علي3065261521047056

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية الكرامة للبنينادبييحيى صادق صابر علي3066261521004122

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية شرف الدين للبنينادبيعبد هللا صالح عبد الحسن ركي3067261521044022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445ثانوية االنتصارات للبناتادبيأبتهال صبار ذياب نزال3068261522072001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيأميره عبدالرزاق ساجت علي3069261522155001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط445اعدادية حلب للبنينادبيفيصل ابراهيم علي فيصل3070261521013129

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444ثانوية شباب اليوم للبنينادبيعلي اكبر كاظم هاشم محيسن3071261521030019

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين علي خيون فلفول3072261521015043

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية القطيف للبنينادبيوسام كاظم علي حسين3073261521041097

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية الكوثر للبناتادبيمروه حسين زغير عبيد3074261522083073

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية العزيزية للبناتادبيميس غازي عطيه هندي3075261522110049

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب حكمت سعود حمدهللا3076261522092014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444ثانوية بدرة للبناتادبيدعاء حسن ميرعلي سلمان3077261522117004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرادبيمحمد سدخان جعاز شنين3078261521029016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط444اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيخالد لفته مجلي خالوي3079261521022029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443ثانوية بو مدين المختلطةادبيحيدر حسين عبود حميد3080261521154011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية حلب للبنينادبيمحمد علي زين العابدين عبد المطلب هاشم3081261521013165

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية طه االمين للبنينادبيغيث تركي اليذ داخل3082261521026040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيمناف كريم عكظ شداد3083261521023097

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين علي حامد كاظم3084261521015042

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء رحيم خليبص ظاهر3085261522083033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443ثانوية الحفرية للبناتادبيعذراء محسن عبد الساده مطر3086261522091029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحوراء جواد عبدالكاظم علوان3087261522111018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية القدس للبناتادبيزهراء مهدي جياد ريه3088261522104036

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيساره احمد هوبي شالل3089261522108021

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط443ثانوية الرباب للبناتادبيزينب حيدر عابر حسن3090261522113025

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمحمد عبد نعيمه كنزوع3091261521202094

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى يس عبيس علوان3092261521013190

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عزيز حسين لفته3093261521017061

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية فضة  للبناتادبيرسل عبد الزهره نصر هللا صبيح3094261522095006
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية القدس للبناتادبيهبه حسين جاسم حسين3095261522104067

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط442اعدادية عبير العراق  للبناتادبيايمان ياسين محسن حسين3096261522079003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية الكوثر للبناتادبيايمان ناصر تركي سلمان3097261522083014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيفردوس محمد حسين شنيت3098261522084042

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحامد غثوان مطرود كشمر3099261521155013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية طه االمين للبنينادبيأيمن رزاق طالع ثجيل3100261521026002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط441اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه رزاق غانم مشكور3101261522083068

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرادبيباسم داود سلمان حسين3102261521029002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440ثانوية الموعظة المختلطةادبيمالك غانم محمد محسن3103261521165016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440اعدادية الزبيدية للبناتادبيازهار اسماعيل كريم احمد3104261522092004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440اعدادية ابن رشد للبنينادبيحمزه قاسم حمزه عباس3105261521047047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبياستبرق علي كاظم جساس3106261522100001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440اعدادية الميمون للبنينادبياحمد كريم جتي خريبط3107261521033012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط440ثانوية االنتصارات للبناتادبينور كاظم مطيلب جاسم3108261522072039

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينبأ عباس كرم هللا جاسم3109261522084048

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439ثانوية الغسانية المختلطةادبياثير زياد خلف شاهين3110261521156001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعدادية الحسين للبنينادبيعمران فالح كوين أمانه3111261521028034

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعدادية فضة  للبناتادبيزينب هاشم غند ياسر3112261522095013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتادبيدعاء مهدي مطشر كاطع3113261522088002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط439اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي كامل اكريز حسين3114261521025045

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط438اعدادية الغدير للبناتادبياديان بشار عبد الحسين مريشد3115261522086002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط438اعدادية القدس للبناتادبيتبارك حسين هاشم حسين3116261522104011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى سلمان اخي سخته3117261521015162

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيقاهر ناصر عناد كاظم3118261521203064

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد قاسم عنيد خلف3119261521047130

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور الهدى طالب عربي جاسم3120261522084053

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية الحسين للبنينادبيحسن كريم بليص عبد3121261521028008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية الكوثر للبناتادبيمها علي عزام عبيد3122261522083078

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيهدى عبدهللا صاحب ذياب3123261522155012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط437اعدادية الفاضالت للبناتادبيامنه ياسر كاطع معيوف3124261522082003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمهند عبد الرضا علوان سهيل3125261521015173

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436اعدادية االبرار للبنينادبيمرتضى حسين ابراهيم فرمان3126261521016054

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436اعدادية القطيف للبنينادبيعمر كريم عويد جباري3127261521041071

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436ثانوية الفرسان المختلطةادبيهشام سالم ميدان جاسم3128261521158032
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين علي نعمه حمود3129261521025016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436ثانوية الفرسان المختلطةادبيعادل صبيح غافل حمود3130261521158013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط436اعدادية المشكاة للبناتادبيبلسم علي عوده عبد3131261522094004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط435اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء احسان علي حمود3132261522083027

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط435اعدادية شرف الدين للبنينادبياحيد حسان سمران علي3133261521044005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط435ثانوية الحفرية للبناتادبيزهراء سعد محسن فرحان3134261522091018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط435اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء علي رويس عويد3135261522092011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط435ثانوية رقية للبناتادبيوالء انور صادق هاشم3136261522078047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط435اعدادية القطيف للبنينادبيحسن علي حسين كاظم3137261521041028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط434اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد عباس حطاب عبار3138261521015145

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط434اعدادية رملة للبناتادبيحنين مثنى كاظم داخل3139261522075010

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط434اعدادية الحسين للبنينادبيمرتضى فاضل كاظم حسين3140261521028046

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط434ثانوية كصيبة المختلطةادبياحمد جاسم غافل رعيص3141261521173001

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم صكر علي3142261521015165

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433اعدادية نور المصطفى للبنينادبيباقر سليم عبيد شمخي3143261521015023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433اعدادية حلب للبنينادبيغانم طالب حسن عليوي3144261521013125

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمحمد عبد كاطع عذاب3145261521155049

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433ثانوية الفرسان المختلطةادبيرضا عزيز خلف حسون3146261521158009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433ثانوية تاج الدين للبنينادبيمحمد علي ماجد عبد هللا صايل3147261521032038

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433ثانوية الدبوني للبنينادبيمروان مهدي حسين حميدي3148261521034022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433اعدادية شيخ سعد للبنينادبيكرار هالل سايل جهيز3149261521017073

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط433اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيقاسم سلمان عويد علي3150261521200059

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432اعدادية حلب للبنينادبيكرار عبد الكريم نجم عبيد3151261521013135

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432ثانوية البهجة المختلطةادبيايالف خالد محمد لفته3152261522167002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمحمود هادي موحان عداي3153261521155053

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432ثانوية الغسانية المختلطةادبييونس عامر عبدهللا عباس3154261521156046

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432اعدادية القدس للبناتادبيتبارك عباس علي رميض3155261522104012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432ثانوية الفاطمية للبناتادبيزينب محمد عبيد حسين3156261522081021

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط432اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيمحمد ثامر كريم محيسن3157261521022083

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431اعدادية حلب للبنينادبيمحمد جاسم مهدي حسين3158261521013150

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيايمان محسن دويح حسين3159261522252003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431اعدادية شرف الدين للبنينادبيمرتضى محي ربيع ملوح3160261521044044

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيقسور ماجد نعمه حمود3161261521025058

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431ثانوية الغسانية المختلطةادبيحيدر حافظ محمد غدير3162261521156013
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي سعدي محيبس عبيد3163261521015103

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط431اعدادية دجلة االهلية للبنينادبياياد علي جليل منعم3164261521050002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد جبار عبد دخيل3165261521004103

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيمها حسن هادي غالي3166261522112038

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيمحمد مهدي هاشم عوده3167261521204009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد محسن جبر عبد الحسين3168261521021042

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430ثانوية االنتصارات للبناتادبيبتول كريم جاسم برغش3169261522072011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الميمون للبنينادبيعلي ماجد راهي خلف3170261521033076

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الميمون للبنينادبيعلي يعقوب يوسف لفته3171261521033080

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية ابن رشد للبنينادبيكرار محسن كاظم حسن3172261521047109

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيمحمد بدر زبيدي علي3173261521024022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الفاضالت للبناتادبيفرح علي جاسم سيد3174261522082026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430ثانوية االنتصارات للبناتادبيرسل هادي فاضل وناس3175261522072021

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية رملة للبناتادبيهيفاء فرحان جبار صالح3176261522075053

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الكوثر للبناتادبيسبأ ياسين كامل جسام3177261522083051

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علوان رضا سبتي3178261522090025

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبياسماء علي خضيري جبر3179261522108002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط430اعدادية الكوثر للبناتادبيامال صافي كامل حسن3180261522083007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية القطيف للبنينادبيصادق خضير شعيوط محيسن3181261521041047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429ثانوية شباب اليوم للبنينادبيجعفر جواد كاظم هادي3182261521030004

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية القطيف للبنينادبيعماد حميد حسين حمود3183261521041069

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد زياد خلف مطر3184261521046036

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية القطيف للبنينادبياوس منعم حمود ذياب3185261521041018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية النعيم للبنينادبيعلي نوري نجم عبد هللا3186261521008031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور جبار حسون حمدي3187261522102041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية الزبيدية للبناتادبيساره محمد مهدي ناصر3188261522092018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية االحرار للبنينادبيليث حاتم وادي حزام3189261521018044

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية الغدير للبناتادبيمنتهى غازي جابر حسين3190261522086072

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية الغدير للبناتادبيميالد لطيف رباط كرمش3191261522086076

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية الغدير للبناتادبيرسل صالح مهدي غنتاب3192261522086029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية االحرار للبنينادبيكرار امين عبد هللا مهوس3193261521018040

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429اعدادية حلب للبنينادبينوار طاهر ثامر فرحان3194261521013201

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيمحمد زيدان مطرود كشمر3195261521205033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية النور للبناتادبيفاطمه اياد جليل سعيد3196261522119039
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية الصفا للبناتادبيريام صباح لطيف كريم3197261522085015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية رملة للبناتادبيسجى كاظم حميد مناتي3198261522075027

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسعد عبد خلف سعود3199261521015068

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية الكرامة للبنينادبيهادي رحمن نعيمه صباح3200261521004120

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى علي جعفر ياسين3201261521020059

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية بدرة للبنينادبيمصطفى حميد رشيد شهاب3202261521021045

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيخديجه قاسم داود سلمان3203261522112016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعلي عدنان جاسم رويض3204261521022061

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428ثانوية الحفرية للبناتادبيعبير مالك علي فلحي3205261522091028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيشهد حمزه جاسم محمد3206261522074032

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428ثانوية االنتصارات للبناتادبيهدى عبد االمير نجم عبيد3207261522072043

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428ثانوية رقية للبناتادبيضحى ماجد عباس بشيوش3208261522078030

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية االحرار للبناتادبيهدى عوده عليوي عبيد3209261522106043

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيمجتبى جاسم عبيد محمود3210261521200067

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية دجلة للبنينادبيعلي كريم محمد نجم3211261521020045

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبنين عادل احمد ابراهيم3212261522079009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية الصفا للبناتادبينجالء فارس راسم بطي3213261522085028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية النعمانية للبناتادبيفرح حسن رزوقي جبير3214261522087050

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيام البنين محمد كاظم سلمان3215261522084007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427ثانوية رقية للبناتادبيسجى بجاي محمد جابر3216261522078024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية اليسر للبناتادبيتمارا جهاد فاضل محمد3217261522109030

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية دجلة للبنينادبيمرتضى عامر هادي عبد الحسن3218261521020055

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيختام غالب حسين عبيد3219261522112015

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية اليسر للبناتادبيهند رعد حزام ضيغم3220261522109118

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية العزيزية للبناتادبيهاجر عمران جبار جاسم3221261522110056

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيعبدالرحمن محمد عزيز سعدون3222261521160016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط427اعدادية القدس للبناتادبينور محمد عبيد بشر3223261522104065

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية الميمون للبنينادبيضياء كاظم سعيد ابتاري3224261521033053

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسين محمد ماشاف وهيب3225261521017024

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426ثانوية الموعظة المختلطةادبيعلي موسى مال هللا مطلك3226261521165013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد غالب حسين عبيد3227261521016049

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية الهدى للبناتادبيسجى ناظم علي عيدان3228261522090033

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية القدس للبناتادبيحنين احمد كاظم عطيه3229261522104018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426ثانوية الدبوني للبنينادبيكرار هادي زيد عبد3230261521034020
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية الموفقية للبناتادبيبان حامد عكار زميط3231261522093006

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية الكوثر للبناتادبيرحاب رعد طلبه سعيد3232261522083037

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط426اعدادية الميمون للبنينادبيمصطفى علي عبد الحسين محمود3233261521033114

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425ثانوية المنصور المختلطةادبيحيدر راشد مشحوت حرز3234261521157012

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين حسين محل مسلم3235261522083023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد بالسم محمد خلف3236261521165018

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران علي عبد الحسين محمد3237261522097047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425ثانوية األعراف المختلطةادبيصفاء حميد عبدعلي محمد3238261522161009

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425ثانوية العزة للبناتادبيزينب كريم حسين كاظم3239261522099022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425اعدادية طه االمين للبنينادبيعبد هللا حافظ عبد هللا عطيه3240261521026028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425اعدادية الموفقية للبناتادبيساره تكليف زغير موسى3241261522093028

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحنين عقيد طوفان ولي3242261522111017

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط425اعدادية المصطفى للبنينادبيضياء حسن عرابي فياض3243261521019020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية القطيف للبنينادبيعالء مؤيد محمود عبد علي3244261521041062

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار سلمان كاظم محمد3245261521015130

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية حلب للبنينادبياحمد نصير خضير عبد الحسين3246261521013014

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية نور المصطفى للبنينادبيخالد طالب عذيب محيسن3247261521015053

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424ثانوية البشائر للينينادبيمحمد نعيم رضوي جمعه3248261521164017

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424ثانوية الغسانية المختلطةادبيمثنى سعد محمد ريحان3249261521156031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424ثانوية بو مدين المختلطةادبيابراهيم احمد صيوان خاروص3250261521154002

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية الصفا للبناتادبيجنات جواد كاظم حسوب3251261522085011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية حلب للبنينادبيايهاب كريم عكال جاسم3252261521013026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية الصفا للبناتادبينوره حسين بالسم سلمان3253261522085031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبه عبد الكريم مسرور محمد علي3254261522083062

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية طه االمين للبنينادبينوار حسين علي منجل3255261521026056

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط424اعدادية شرف الدين للبنينادبيمحمد تقي نزهان الدين حمد هللا مبارك3256261521044039

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى مجيد عويد زغير3257261521005079

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423ثانوية بو مدين المختلطةادبيسهاد حسن كاطع فالح3258261522154003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد صبيح حراب مرير3259261521015007

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423ثانوية ابن سينا المختلطةادبيعمار ياسر عطيه عليوي3260261521166005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيمؤيد عدنان عبد عون3261261521200064

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي كامل خضير عبدالرضا3262261521173016

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423ثانوية الغسانية المختلطةادبيمسلم مهدي كيطان علوان3263261521156036

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية رملة للبناتادبيآيات حسين خضر عجيل3264261522075001

137 من 96صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية الكسائي للبنينادبيعالء عايد مشكور عميش3265261521037013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية شيخ سعد للبنينادبيصادق جبار نعمه بطي3266261521017037

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيامنة حيدر عداي محسن3267261522112008

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي حسن عيدان هذال3268261521017050

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية النور للبناتادبيزهراء ناصر عباس جبر3269261522119027

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيسعدون عويد عبد عايد3270261521023041

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط423اعدادية حلب للبنينادبيصباح نوار عويد حمزه3271261521013073

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية النور للبناتادبيايه فيصل حرز كرم3272261522119011

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد محسن عيال حبيب3273261521016052

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية االحرار للبنينادبيارشد محمد عطيوي بلحاوي3274261521018010

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية الزهراء للبناتادبيرغد خيرهللا داخل خلف3275261522097027

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422ثانوية االنتصارات للبناتادبيعذراء صالح نجم زبار3276261522072030

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ سلمان حسين ليلو3277261522089037

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية بدرة للبنينادبيحسين سعد لفته علي3278261521021013

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيمحمد جابر عبود وحيد3279261521023082

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422ثانوية الحياة المختلطةادبيطيبه حسن كامل خضير3280261522151005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422ثانوية الرباب للبناتادبيوالء فاضل سلمان داود3281261522113047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط422اعدادية المصطفى للبنينادبيطارق علي حسن رجي3282261521019022

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421اعدادية عمود الدين للبنينادبيعلي سامي ذياب موسى3283261521031019

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل عالوي صبحي عباس3284261522097026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حيدر غازي خليف3285261521006064

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421اعدادية بدرة للبنينادبيصادق فاضل صبر ياسين3286261521021023

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيطيبه جميل عبدالكاظم جميل3287261522112031

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421اعدادية الهدى للبناتادبينرمين سعدون رشيد عليوي3288261522090047

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421ثانوية الفاطمية للبناتادبياسماء عواد غانم محيسن3289261522081003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421اعدادية الخوارزمي للبناتادبيدعاء محمد علي حمد3290261522111020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياقبال وحاد عبدالكاظم عواد3291261522112005

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط421اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب كاظم عبدعلي حنتوش3292261522093026

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيديار فرحان جليل ابراهيم3293261522084017

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420ثانوية الفاطمية للبناتادبيمروه نديم هليل فهد3294261522081029

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية الميمون للبنينادبيمهند نعيم مهدي عبيد3295261521033124

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد حسن محمد سميسم3296261521015064

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية حلب للبنينادبيعباس نزار فاضل مطلب3297261521013085

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية الكوثر للبناتادبيسندس راشد ضاحي سلطان3298261522083057
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العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيعلي نعيم محسن خشان3299261521023068

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيرزاق علي موحان عداي3300261521155020

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420ثانوية المنصور المختلطةادبياحمد مجيد ناهي ناصر3301261521157003

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية الهدى للبناتادبيندى باسم قاسم شاهر3302261522090046

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيكرار راضي صبر بشاره3303261521023077

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط420ثانوية تاج الدين للبنينادبيصهيب شامل طرفه ماجان3304261521032021

الطب/جامعة ميسان685اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه احمد ديوان حمود3305261512109055

الطب/جامعة ميسان685اعدادية االحرار للبناتعلميريهام ناجي ياسر جبار3306261512106017

الطب/جامعة ميسان684.7ثاتوية المتميزينعلميمحمد حسن خليل ملك3307261511040015

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الحسين للبنينعلميعلي عبد الرزاق كركوش هالل3308261511028099

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد كريم حبيب حسين3309261511001187

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد حميد محي مصلخ3310261511012212

الصيدلة/جامعة ميسان676اعدادية الكوت للبنينعلميمنتظر ماهر ناوي شالكه3311261511001217

الصيدلة/جامعة ميسان676اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميضحى حسام جبار عبد3312261512089075

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد حسن عبد سموم3313261511001165

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب عبد علي كريم بريدي3314261512089057

الصيدلة/جامعة ميسان673اعدادية النعمانية للبناتعلميفاطمه قيس الياس علي3315261512087092

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672ثانوية بدرة للبناتعلميرواء علي هاشم ساراوك3316261512117008

الهندسة/جامعة ميسان662اعدادية الكوت للبناتعلميرنده دايخ عيسى لفته3317261512096073

القانون/جامعة ميسان527ثانوية العزة للبناتادبيمروه فاضل محسن جريدي3318261522099036

القانون/جامعة ميسان522ثانوية المنار للبناتادبياساور انمار عباس رحيم3319261522076001

القانون/جامعة ميسان514اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيثامر عبود ايلوي ابوالشول3320261521022012

القانون/جامعة ميسان506اعدادية المصطفى للبنينادبيكاظم عبد الجبار عبد الرسول نصيف3321261521019034

العلوم السياسية/جامعة ميسان497ثانوية ابن سينا المختلطةادبيمحمد رياض منخي جبر3322261521166010

العلوم السياسية/جامعة ميسان476ثانوية الرحمانية المختلطةادبيعلي رحمن نعمه لطيف3323261521153013

التمريض/جامعة ميسان616اعدادية فضة  للبناتعلميهناء حسين حميد عليوي3324261512095038

التمريض/جامعة ميسان601اعدادية الكوثر للبناتعلميندى محسن بهو كناص3325261512083121

الطب/جامعة المثنى684ثانوية الحفرية للبناتعلميهدى محمد كاظم كايم3326261512091031

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية طه االمين للبنينعلميمنصور صباح منصور عيال3327261511026038

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية القدس للبناتعلميضحى بشير حسين حسين3328261512104060

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد نجم عبد راضي3329261511012234

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية التحرير  للبنينعلميكرار نجاح فيصل دابس3330261511002144

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية النعيم للبنينعلميمحمد سمك حسين صريم3331261511008032

الهندسة/جامعة سامراء634اعدادية االحرار للبنينعلمياحمد كريم قاسم دنبوس3332261511018003
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العلوم االسالمية/جامعة سامراء430اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى احمد شكير حمودي3333261521015159

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر551اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميهدى عايد عمران موسى3334261512108117

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر538اعدادية الكوت للبنينعلميبارق علي هاشم جاوش3335261511001033

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر530اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميسجى عوده فطيسه قاسم3336261512089064

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلمينور زهير ضياء حسين3337261512108112

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638اعدادية الكوت للبناتعلميدعاء كميل علوان عكله3338261512096053

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء591اعدادية المثنى للبنينعلميعلي اياد كاظم جواد3339261511005083

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583اعدادية الزهراء للبناتعلميلقاء احمد عبد الكريم احمد3340261512097071

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579اعدادية الكوت للبنينعلميعلي جالل عبود وعي3341261511001122

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية الحي للبناتعلميفاطمه رعد شعالن فرمان3342261512107085

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميسجاد حبيب جواد حسين3343261511201061

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية التحرير  للبنينعلميحسين ياسر جاسم مري3344261511002071

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء620ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء رضا علي محمد3345261512113048

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء611اعدادية التحرير  للبنينعلميمصطفى علي بنوان حسن3346261511002189

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء611اعدادية الزاكيات للبناتعلميآيات زياد عبد الجبار محمد3347261512103002

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء611اعدادية القدس للبناتعلميزهراء احمد عيدان مهدي3348261512104034

الطب/جامعة نينوى672اعدادية النعمانية للبنينعلميحسنين رزاق كطوف عبد الرضا3349261511009043

الطب/جامعة نينوى671اعدادية العزة للبنينعلميسرور فيصل حسن عبود3350261511007071

الطب/جامعة نينوى670اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد عبيد ثامر فرج3351261511012222

الطب/جامعة نينوى668اعدادية التحرير  للبنينعلميسجاد احمد مهدي عكاب3352261511002095

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562اعدادية دجلة للبنينعلميحسام عباس مارد جبر3353261511020017

الطب/جامعة الفلوجة678اعدادية النعمانية للبناتعلميحنين كريم عبد هللا مسير3354261512087025

الطب/جامعة الفلوجة678اعدادية القدس للبناتعلمينور الهدى احسان محمد كاظم3355261512104081

القانون/جامعة الفلوجة482اعدادية عمود الدين للبنينادبيحسين كريم ساجت سالم3356261521031005

التمريض/جامعة تلعفر566ثانوية زرباطيه المختلطةعلميراجحه عزيز عيسى احمد3357261512172003

التمريض/جامعة تلعفر556اعدادية القدس للبناتعلمينور الهدى فالح مهدي ابراهيم3358261512104083

التمريض/جامعة تلعفر500ثانوية بلقيس للبناتعلميزينب غائب أبراهيم حسين3359261512116028

التمريض/جامعة تلعفر490اعدادية الحي للبناتعلميايمان عباس زينل حسن3360261512107021

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميفاضل حسن خلف بنور3361261511049143

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت571اعدادية الصويرة للبنينعلميفاروق طارق حامد مصحب3362261511012188

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568اعدادية القدس للبناتعلميتبارك محمد هاشم مجيد3363261512104011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601اعدادية الزبيدية للبنينعلمياحمد عثمان محيسن مزهر3364261511011010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541اعدادية الهدى للبناتعلمياسماء عبد االمير عبد الصاحب صيوان3365261512090005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537ثانوية الدبوني للبناتعلميهجارس منذر احمد ضمد3366261512098008
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528اعدادية النعمانية للبناتعلميكفاء ستار مظلوم توين3367261512087095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية الزهراء للبناتعلميناديه خضير عباس غانم3368261512097079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574اعدادية التحرير  للبنينعلميسجاد شمران شاتي ثجيل3369261511002097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميظافر ضياء بادي خليف3370261511023045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي عمران موسى وهيب3371261511011121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية الكوثر للبناتعلميعال حمزه محمود صكر3372261512083093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميأمجد عيسى حسين فنجان3373261511049032

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميابراهيم باسم محمد خليل3374261511049001

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية الحسين للبنينعلميمحمود شاكر محمود حسن3375261511028142

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميمروه جاسم كاظم محمد3376261512089083

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية الزبيدية للبنينعلميمصطفى هاشم محمد زغير3377261511011182

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميحسين جعفر عبد عبار3378261511023021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الزبيدية للبناتعلميعتاب فاضل يوسف محان3379261512092026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية عبير العراق  للبناتعلميعذراء طعمة عبد ساجت3380261512079018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية االحرار للبنينعلميحمزه مهدي خلف حسن3381261511018015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميجاسم محمد حسن زيدان3382261511155008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى محمد صالح جابر3383261511007173

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية الزبيدية للبناتعلمياسراء شاكر جابر كريم3384261512092005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الصفا للبناتعلميزينب بدر كريم خلبوص3385261512085024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية الغدير للبناتعلميزهراء مكي حسن رحيم3386261512086046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية الكوت للبنينعلميعلي منير منعم توفيق3387261511001139

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية طه االمين للبنينعلميكاظم محمد كاظم كايم3388261511026030

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمنير سالم عوده تايه3389261511049229

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية النعمانية للبناتعلميتبارك احمد غني محمد3390261512087020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464ثانوية الحفرية للبناتعلميايه سامي حمزه عبد3391261512091009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية العزيزية للبنينعلميحسين عامر عبد هللا زناد3392261511014044

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميحسين عبد االمير عبيد فرحان3393261511027023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الحي للبناتعلميياسمين عباس خريوت فتالوي3394261512107113

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية النعمانية للبنينعلميسيف الدين جواد كاظم عوفي3395261511009077

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية الكسائي للبنينعلميصفاء موفق منعم عكال3396261511037023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية بدرة للبنينعلميعلي سعد لفته علي3397261511021010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية طه االمين للبنينعلمياكرم عباس فاضل كاظم3398261511026008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الصفا للبناتعلميسجا جاسب صكر بنيه3399261512085027

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الصويرة للبنينعلميمصطفى علي العابي عوده3400261511012255
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية النعمانية للبنينعلميجاسم محمد جبر موسى3401261511009029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الزبيدية للبنينعلميجهاد مهدي كطوف مجيد3402261511011031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الحي للبناتعلميداليا ميعاد عذيب موينع3403261512107039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية التحرير  للبنينعلميمنتظر نصيف جاسم عبد3404261511002207

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميحسين رزاق علي ناصر3405261511023023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية تبارك للبناتعلميميعاد سلمان مطر فرحان3406261512077012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوية المناهل للبناتعلميهبه راضي كاظم حسين3407261512115036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية العزة للبنينعلميسيف جعفر طعمه مطر3408261511007076

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميحيدر غالي ياسر ناصر3409261511201046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميوسن حازم مهدي خضر3410261512112041

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميعمار يوسف فاضل روضان3411261511023067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية الكوثر للبناتعلمينبأ حيدر فحل شيال3412261512083117

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي فاضل مزعل خريبط3413261511012164

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الغدير للبناتعلميفاتن عبد الرضا داخل خليف3414261512086064

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية القدس للبناتعلميحوراء باسم سلمان موسى3415261512104018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية القدس للبناتعلميتقى منذر ابراهيم خلف3416261512104014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميمسلم جابر هاشم كاظم3417261511155038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية الكوت للبناتعلميفضاء بدر هادي غضيب3418261512096155

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمنذر محمد خلف محمد3419261511017095

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية شيخ سعد للبنينعلميكرار كريم جبار كريم3420261511017073

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الكوثر للبناتعلميفضاء علي مجلي لفته3421261512083107

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية االنتصارات للبناتعلميحمزيه فاضل عباس قطه3422261512072004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلمياشجان عبدالحسين حسين صكبان3423261512112004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية القطيف للبنينعلمييونس صباح عيدان بريسم3424261511041063

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزهراء عدي هادي عبد علي3425261512120058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية الغدير للبناتعلمينجالء محمد حسب فياض3426261512086078

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية تبارك للبناتعلميتقوى عبد الحسن محمد داود3427261512077002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الزهراء للبناتعلميهاله حاكم جاسم محمد3428261512097093

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميفاطمة جاسم حسين فرج3429261512112029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية النعمانية للبناتعلميرجاء خالد عبد حسن3430261512087039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد حسن ناصر حسين3431261511049176

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية بلقيس للبناتعلميغدير باسم جوده انعيمه3432261512116034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية التحرير  للبنينعلميمحمد راضي سلمان كاظم3433261511002163

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الخوارزمي للبناتعلميهاجر عبدالحسين مجيد محمد3434261512111049
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الفاضالت للبناتعلميرحمة علي صبيح مرزه3435261512082009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية تبارك للبناتعلميمها صبيح عاصي طالك3436261512077011

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الحمزة للبنينعلميهادي طعمه عواد محسن3437261511003176

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية القدس للبناتعلميتبارك كاظم عبد العباس كاظم3438261512104009

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميريسان سبع والي غليم3439261511022063

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الفاضالت للبناتعلمينورجان عبد الهادي حسين حسين3440261512082029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميياسين حاتم عبدهللا هريس3441261511155044

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمهند غالب مطير كليفح3442261511022184

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميانفال قحطان محمد جاسم3443261512074005

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية النعيم للبنينعلميضياء ستار كاطع محمد3444261511008020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميحيدر غضبان بنيه الزم3445261511022055

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميرضا كريم حسن علي3446261511022061

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية الدجيلة المختلطةعلميرسول كريم رويضي جبح3447261511152006

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميحسين علي حسين سلمان3448261511201037

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية النور للبناتعلميريام عيسى عبيد ساجت3449261512119005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد شهيد حميد عيدان3450261511011157

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد منعم اسماك مغير3451261511011166

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية الخوارزمي للبناتعلميمالذ قاسم حسوني المال3452261512111042

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية الدبوني للبناتعلميرواء موفق منعم عكال3453261512098005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية العزيزية للبنينعلمييوسف حميد حرز فتيل3454261511014186

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية شرف الدين للبنينعلميفالح حسن جابر نجم3455261511044031

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميسراج كريم حسين جارهللا3456261512102051

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية الصويرة للبنينعلميصباح حسن طارش حمزه3457261511012109

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515ثانوية الحفرية للبناتعلميرحاب فالح ياسر صياح3458261512091015

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزينب محمد كاظم مطلك3459261512108062

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية الصويرة للبنينعلميحسين حازم مظهر فالح3460261511012054

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية شرف الدين للبنينعلميمحسن صالح دعدوش خميس3461261511044035

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية النعيم للبنينعلميحسين رشيد عيسى محمد3462261511008010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية الصويرة للبنينعلميعامر حسون جافل رعيص3463261511012114

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية النعمانية للبنينعلميالياس صادق الياس خضر3464261511009019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحمد سعد سويف عتيج3465261511049014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الميمون للبنينعلميحسين حضيري عناد خماط3466261511033025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الزهراء للبناتعلمينهى حسن حمزه وناس3467261512097084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية العزة للبنينعلميعماد فاضل محسن كاطع3468261511007121
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميحوراء حيدر جابر محمود3469261512108028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الحمزة للبنينعلميكرار رشيد سلمان ميذاب3470261511003128

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميخالد نعيم غريب صنفير3471261511023027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية حلب للبنينادبيجعفر ضاري خضير عيال3472261521013031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية بدرة للبنينادبيعلي محسن جبر عبد الحسين3473261521021036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية المثنى للبنينادبياحمد محسن علي شمخي3474261521005005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايات عيدان عبدهللا نايف3475261522111009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الزهراء للبناتادبيسماح فالح عزيز سفيج3476261522097039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية عبير العراق  للبناتادبيسجى حسن مكطوف صكب3477261522079020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء سعدي ساجت عاشور3478261522092010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية البشائر للينينادبيمحمد حسين مزبان رحيمه3479261521164016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين مرتضى عرنوص كاظم3480261521047045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الغسانية المختلطةادبيوائل فاضل عبدهللا عباس3481261521156043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية القدس للبناتادبيالهام احمد محسن سلمان3482261522104007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمنار عبدهللا موسى عباس3483261521203085

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيعلي محسن سفاح خضير3484261521207016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية االبرار للبنينادبيهشام شندل مجباس برهان3485261521016065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيندى صالح حسن نصيف3486261522112040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية ابن رشد للبنينادبيمصطفى عبد المحسن عبد الكاظم خشان3487261521047139

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية الكسائي للبنينادبيسامر رحيم مخلف سلمان3488261521037008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية حلب للبنينادبييحيى وفيق سلمان عمران3489261521013207

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفرح احمد محمد كاظم3490261522073012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية حلب للبنينادبيسعد راضي عبد الكاظم جاسم3491261521013069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين اسماعيل عبد الواحد لفته3492261521047030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبنين حسن قاسم محمد3493261522079008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد عماد فالح جاسم3494261521041082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمحمد علي مسرب حسن3495261521203076

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبتول أحمد حوران برغش3496261522084009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم حمود هليل3497261521013182

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء قاسم محمد علي علي3498261522086038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية النعيم للبنينادبيتحسين عطيه هديل محمد3499261521008005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميكوثر رعد صالح كمر3500261512108094

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية المناهل للبناتعلميرند مؤيد حسن مجيد3501261512115012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميرامي عماد هاشم كاظم3502261511155015

137 من 103صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360ثانوية االنتصارات للبناتادبينور الهدى سعيد محمد طبك3503261522072038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356اعدادية الغدير للبناتادبيزينب غني حسين شلخ3504261522086044

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية العزيزية للبنينعلميعباس علي حسين شدحه3505261511014089

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية الصويرة للبنينعلميعباس علي العابي عوده3506261511012117

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الكوثر للبناتعلميفرح علي كطوف كاظم3507261512083106

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية القدس للبناتعلميعذراء سوري زغير شفيج3508261512104066

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية تبارك للبناتعلميحنان سلمان احمد داود3509261512077003

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الخوارزمي للبناتعلميابتهال قاسم حسوني المال3510261512111002

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد هشام احمد مهدي3511261511012236

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية فضة  للبناتعلميسحر حسن راضي علوان3512261512095019

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الحمزة للبنينعلميهمام كاطع خيون عبيد3513261511003177

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الكوت للبناتعلميضحى عماد شريف سلطان3514261512096139

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية النعمانية للبناتعلميزينب حمزه عريبي جفات3515261512087057

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الهدى للبناتعلميايات محي رزوقي ابراهيم3516261512090010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميغفران فاضل هديد جبار3517261512089080

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الميمون للبنينعلميحيدر محمد عبد الرزاق مهدي3518261511033041

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية العزة للبنينعلميمالك جواد كاظم حسين3519261511007135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الكوت للبناتعلميآيات كريم حسين سرحان3520261512096008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء محمد جاسم حنش3521261512096105

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية القدس للبناتعلميريام احمد حامد كاظم3522261512104032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلمياسماء حبوب خير هللا راهي3523261512089007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية الكوثر للبناتعلميحنان كريم احمد كنهر3524261512083026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية النعمانية للبناتعلمينورا عباس عبد الحسن خلف3525261512087117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662اعدادية المشكاة للبناتعلميشروق حسين علي ابراهيم3526261512094029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميسامي ناصر حسين كاظم3527261511027040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية المشكاة للبناتعلميمريم كاظم جبر خلف3528261512094041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية الحي للبناتعلميبتول حسن نعمه عباس3529261512107025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء رحم علي سلطان3530261512089045

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد مطشر جابر كاظم3531261511011164

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية العزيزية للبنينعلميمهدي شاكر محمود حبيب3532261511014171

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه ستار فنجان مطر3533261512109058

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية الرباب للبناتعلميفاطمه كريم بالسم ناصر3534261512113079

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573اعدادية الزهراء للبناتعلميايه نجم عبد فرحان3535261512097019

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569ثانوية االنتصارات للبناتعلميدعاء عبد هللا شافي داود3536261512072007
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569اعدادية الكوثر للبناتعلميصابرين عبد الحسين جياد فوزي3537261512083085

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية568ثانوية الدبوني للبناتعلميرحاب مزهر منصور يازع3538261512098004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميشهالء قحطان حسين جاسم3539261512074025

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعدادية الزاكيات للبناتعلميانفال رحمن خلف ربيع3540261512103008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية القدس للبناتعلميدعاء محمد عبد الحسن ظاهر3541261512104021

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية الخوارزمي للبناتعلميتبارك رضا فياض عبدالحسن3542261512111009

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميساره كامل شاتي مرهون3543261512089062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية الحي للبناتعلميلقاء طالب ناصر طوفان3544261512107089

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزهراء مكي مهدي كامل3545261512120060

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميآية جليل شنيار عطب3546261512089004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558ثانوية الرباب للبناتعلميزينب علي كاطع عرد3547261512113057

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية الكوت للبنينعلميسالم سعد حسن فريح3548261511001093

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية شرف الدين للبنينعلميسجاد هادي كحيوش تومان3549261511044019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الكوثر للبناتعلمينور عذاب ابراهيم عوسج3550261512083126

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى حاكم عوده راهي3551261511028149

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية الزاكيات للبناتعلميجوهر عامر موسى علي3552261512103019

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميموده حسن خليل شناوه3553261512088040

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592.7ثاتوية المتميزينعلميعلي عساف مفتاح صندوق3554261511040010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية النعمانية للبناتعلميفاطمه حسين كاظم عباس3555261512087089

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية ذات النطاقين للبناتعلمينور حازم عبد الكاظم حسين3556261512102074

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية جصان للبنينعلميعباس وسمي شرواة بطين3557261511036011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميمحمد هادي بجاي عالك3558261511201146

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميساره حسن حمد عيال3559261512108068

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميتبارك سمير زيدان سلمان3560261512120026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الكوت للبناتعلميرسل ماهر عبد العظيم عبد الباقي3561261512096064

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميمحمد رعد داغر محسن3562261511201134

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمينعمه عدنان جيجان صكر3563261511049233

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية جصان للبنينعلميحسين علي محمد بديوي3564261511036005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الميمون للبنينعلميحسين عالء رزوقي جاسم3565261511033029

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية النعمانية للبنينعلميحسن غانم علي عباس3566261511009039

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحارث نجم عبيد عيدان3567261511050006

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى احمد نوري خماس3568261511001201

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الصويرة للبنينعلميعالء غازي صايل جوزان3569261511012142

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المناهل للبناتعلمينور جمعه علي جبير3570261512115033
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية اليسر للبناتعلميهاجر عدنان حمزة طارش3571261512109086

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية العزة للبنينعلميعباس ابراهيم رشيد عاجل3572261511007080

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية جصان للبنينعلميسيف عصام جالل حميد3573261511036008

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية517اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميفاطمه قاسم عادل عبود3574261512108090

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية516اعدادية الكوثر للبناتعلميبراء جمال ابراهيم ياسين3575261512083019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميسيف عامر ياسر خريبط3576261511201071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميعطاء صباح عرموط هويش3577261511023053

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المثنى للبنينعلميلواء احمد محسن صيهود3578261511005112

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية المثنى للبنينعلميسيف خالد محسن هادي3579261511005066

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الكوت المسائية للبنينعلمياصيل فاضل جواد محمد هاشم3580261511201017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الحسين للبنينعلميمهند سعد حسين مالح3581261511028164

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الكوت للبنينعلميرسول قحطان عدنان خضير3582261511001073

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي هالل جواد يوسف3583261511003118

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية النعيم للبنينعلمياحمد ناجح عبد محمد3584261511008002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية390اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميعلي مهدي اجحيل داير3585261511022128

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية388اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميسيف خير هللا عناد علي3586261511049092

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية386اعدادية شيخ سعد للبنينعلميسلمان ضعيف محمد بشاره3587261511017041

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيناصر محمد حسين ناجي3588261521025078

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد صالح مروح حمزة3589261521025069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية جصان للبناتعلميانسام علي كطي داود3590261512071001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الحسين للبنينعلميمهند حنون جخيور رحيمه3591261511028163

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الحي المسائية للبنينادبيحسن هادي نعمه حيذور3592261521202028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية القطيف للبنينعلميوليد فيصل غازي حسن3593261511041061

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزينه صالح محمود كاظم3594261512108065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الكوثر للبناتعلميسماهر كاظم حمزه طخاخ3595261512083077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية نور المصطفى للبنينادبيصباح خير هللا جواد عبد ربه3596261521015077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية القطيف للبنينادبياحمد ياس خضير كاظم3597261521041013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الموعظة المختلطةادبيزين العابدين حميد علي كنان3598261521165008

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية رقية للبناتادبيضحى هادي حميد عبيد3599261522078031

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الحي المسائية للبنينادبيبهاء هادي مزهر حسين3600261521202013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411 تموز للبنين14اعدادية ادبيمالك حطاب هادي مزبان3601261521006080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية ابن رشد للبنينادبيجمال مجيد حنون حمزه3602261521047019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد محسن راضي لفته3603261521047133

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية ابن رشد للبنينادبيمهيمن اياد عبد حسون3604261521047148
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405 تموز للبنين14اعدادية ادبياسماعيل هادي صادق محمد3605261521006014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميأحمد علي كليهم صكبان3606261511022014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيوليد فاضل شالكه صفانه3607261521205042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيرياض رعد عبدعلي نعيم3608261521159007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية النعمانية للبنينعلمياحمد فاضل سلمان جيجان3609261511009011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الصويرة للبنينعلميمصطفى كامل جاسم كاظم3610261511012257

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية اليسر للبناتعلميتبارك ماجد راهي خلف3611261512109010

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية بدرة للبنينعلميمحمد احمد علي حسين3612261511021016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلمياسراء غازي محسن جبار3613261512074003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميحنان جاسم ميول عبيد3614261512089021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية العزة للبنينعلميحيدر محمد بدن نعمه3615261511007055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميهبه عباس هاني توفيق3616261512120128

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد خضير ظاهر عبود3617261511012011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية المناهل للبناتعلميغفران جبر عبيد منجل3618261512115022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميمريم كزار جادر يوسف3619261512112032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الكوثر للبناتعلميسناء عباس شمر عبد هللا3620261512083078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية االحرار للبناتعلميمروج عبداالمير جالب عليوي3621261512106031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الكوت للبنينعلميعلي عادل عبد الجبار الزم3622261511001128

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية المصطفى للبنينعلميعقيل جاسب مطر سلمان3623261511019018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية الهدى للبناتعلمياستبرق فاضل غشيم علي3624261512090004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية االحرار للبنينعلمياثير هادي دريب رخيص3625261511018001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الحي للبناتعلميبنين حسين مخيلف محمد3626261512107028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية الرباب للبناتعلميغدير ناصر محمد ناصر3627261512113069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية الحفرية للبناتعلميشهد سعد خليفه فرحان3628261512091024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الزبيدية للبنينعلميبارق زياد كريم عبيد3629261511011025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميمريم عطيه عليوي شلش3630261512088037

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميفاطمه حميد رجب رغيف3631261512120097

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية الكوثر للبناتعلميوداد خالد عيسى سلمان3632261512083141

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمحمد خلف كامل عبل3633261511017078

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميفاطمة رحيم ساجت سوادي3634261512112030

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية الحي للبناتعلميوهج حيدر حسين محمد3635261512107112

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميسبأ ظاهر حبيب ظاهر3636261512112022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية الحمزة للبنينعلميضرغام حيدر جابر كمر3637261511003084

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية شيخ سعد للبنينعلميمصطفى لطيف جميل هديهد3638261511017093
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزينب علي حسين مظلوم3639261512120064

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلمينوره لفته حسن علي3640261512112036

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية العزيزية للبنينعلميعباس حميد كيم منيهل3641261511014085

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية القطيف للبنينعلميحيدر عبد عبد الحسين عواد3642261511041020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية شيخ سعد للبنينعلميسجاد نحو خنجر سايب3643261511017039

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي محمد هاشم هميم3644261511019025

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية العزيزية للبنينعلميحسين طالب عبيد يوسف3645261511014042

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الزبيدية للبناتعلميزينب كريم كطوف عذوب3646261512092022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميسرى ابراهيم يوسف عطشان3647261512088025

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية العزة للبنينعلميعلي كاظم عبد علي يوسف3648261511007116

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميعذراء عودة زامل وناس3649261512112027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية الصويرة للبنينعلميعقيل حمزه شالل سلمان3650261511012136

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الزبيدية للبنينعلميرضا مهيدي عبود ناصر3651261511011069

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي عباس ناصر حسين3652261511011117

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الكوثر للبناتعلمياستبرق اكرم محمود هميم3653261512083001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميفاطمة عبدالحسين نعيمة فاران3654261512112031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الحسين للبنينعلميسجاد عيدان صياح مهيدي3655261511028066

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلمييوسف حامد بشير حيال3656261511160016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الميمون للبنينعلميعلي حسين بداي زاير3657261511033069

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية العزة للبنينعلميعبد الهادي ناصر راهي فزاع3658261511007090

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميقبس محمد عليوي حياوي3659261512120104

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزهراء ضرغام ذياب صالح3660261512108048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميمحمد جواد عبد الكاظم صباح عبيد3661261511027086

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الميمون للبنينعلميمصطفى روضان كاظم جبر3662261511033107

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية االبرار للبنينعلميعمر عبد الرزاق رغيف فاضل3663261511016035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلمياياد كاظم صويح مطر3664261511023010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميفاطمه محمد عبد هللا حسين3665261512074030

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية االنتصارات للبناتعلميفاطمه زعالن عباس عبد هللا3666261512072033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الخوارزمي للبناتعلميازهار عليوي مخيف محمد3667261512111052

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الخوارزمي للبناتعلميغفران حسين كريم جاسم3668261512111037

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية عبير العراق  للبناتعلميبشرى سعد محسن حسين3669261512079004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميحنين عادل جبار محمد3670261512120033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الزبيدية للبناتعلمياالء سهيل جمر كاظم3671261512092007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الغدير للبناتعلمييقين جبار حسين جار هللا3672261512086094
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الصفا للبناتعلميرنا رشيد بشير سالم3673261512085015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الزبيدية للبناتعلميشهد محمد منصور ذياب3674261512092025

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميسرى ستار نجم جاسم3675261512108072

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلمينبأ لؤي عيدان ياسين3676261512108109

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية االنتصارات للبناتعلميسماهر حسن ناجي باصي3677261512072027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية المناهل للبناتعلميختام سهل محمد حبيب3678261512115009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميحنين عيدان خضير جابر3679261512112010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية جصان للبناتعلميرسل فالح فرحان عليوي3680261512071004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية امنة بنت وهب للبناتعلميوفاء فاهم خالد محسن3681261512112042

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية النعمانية للبناتعلميحنين محمد شاجي منفي3682261512087027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية الزبيدية للبناتعلميحنين قاسم طرين ثامر3683261512092014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الزبيدية للبناتعلميزينب كاظم خيرهللا مسر3684261512092021

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلمينورالهدى حامد تركي عباس3685261512088049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية بلقيس للبناتعلميتبارك محسن ناصر طعمه3686261512116010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميايات كاظم هادي علي3687261512120016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية الصفا للبناتعلميشرين جوده عبد هللا طلب3688261512085031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية عبير العراق  للبناتعلميهجران جبار حبيتر مشير3689261512079023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية النعمانية للبناتعلميسحر محمد حمزه صبري3690261512087069

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء كريم طعمه كاظم3691261512096103

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الكوت االهلية للبناتعلميبراء حسين راهي عودة3692261512114009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميسرى صباح عبد الغني حسين3693261512120079

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية الفاطمية للبناتعلميزهراء باسم امبيرم باني3694261512081015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزهراء حاتم عبد هللا جودة3695261512074016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية العزيزية للبناتعلميعذراء سعد حسين مغير3696261512110026

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية الدبوني للبناتعلميليلى عزيز ضبع سبع3697261512098007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية الحي للبناتعلمياسماء شاكر حسين عبد الرضا3698261512107014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميسرى فهد حميد عباس3699261512084018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582ثانوية االنتصارات للبناتعلميغفران خير هللا غالي حسن3700261512072032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء سامي عيدان حمد3701261512083059

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581ثانوية العزة للبناتعلميرسل ستار كاظم طاهر3702261512099012

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميريام رحيم غانم سفيح3703261512089041

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية الحي للبناتعلمينرجس جعفر ياسر جبر3704261512107097

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية الكوثر للبناتعلميايات هادي سلمان جرمط3705261512083013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميساره صباح حسن نزال3706261512108069
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الكوثر للبناتعلميامنه حمزه محسن دويج3707261512083010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلمينبأ عادي راضي عباس3708261512120116

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية الزبيدية للبناتعلمينورا حسين محمد هاشم3709261512092035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية رملة للبناتعلميزينب مهدي شاتي جهلول3710261512075024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية تبارك للبناتعلميرباب علي موحان عناد3711261512077006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية الكوثر للبناتعلميحوراء مكي علي محمود3712261512083036

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية الخوارزمي للبناتعلميزينب محمد حسين كاظم3713261512111025

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزينب علي عبد ساجت3714261512120065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلمينور رزاق مامور سلمان3715261512074036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميزينل اسماعيل عزيز اسماعيل3716261511022064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664اعدادية الصويرة للبنينعلميطه ضياء خضير محمد علي3717261511012112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية الزاكيات للبناتعلميافراح جابر سيف ظاهر3718261512103006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسن هادي حمود حليحل3719261511049055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلمينوره كريم ابراهيم عباس3720261512120122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد رضا جبار لعيبي عريبي3721261511049180

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية الخوارزمي للبناتعلمينغم عباس هاشم هليل3722261512111044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلمينور عامر سلمان علوش3723261512108114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميبراء عدنان خليل محمد3724261512108016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميمالك حسن سالم حسون3725261512088039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميرواء صادق عبد الحسن عبد علي3726261512120051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية الصويرة للبنينعلمينور الدين كنعان صوجر كاظم3727261511012273

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميدعاء ستار عباس فارس3728261512108031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميشهد حسين علوان عبيد3729261512108076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الحي للبناتعلميمكارم نعيم عوده عكيض3730261512107093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الزبيدية للبناتعلميمالذ حسين ساجت غياض3731261512092031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الحي للبناتعلميامثال جبار بشير رسن3732261512107017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الكوثر للبناتعلميرسل فاضل كمون عباس3733261512083045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الصويرة للبنينعلميعلي مصلح جمعه محمد3734261511012174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الكوت للبناتعلميأيات شاكر عبد محمد3735261512096006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الميمون للبنينعلميقيس عزيز ناصر زغير3736261511033087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية الصويرة للبنينعلميمصطفى حسين ناجي داود3737261511012251

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الكوثر للبناتعلميغفران قحطان هادي بجاي3738261512083095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميبتول حيدر عبيد هريس3739261512108015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الحي للبناتعلميسهاد احمد غضبان سلمان3740261512107075
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الحمزة للبنينعلمييوسف عبد الكاظم عناد جويعد3741261511003186

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعلي حبيب عباس سلطان3742261511049119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد عبد الكريم عزيز محمد3743261511005010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية المثنى للبنينعلميحسنين سعد عبد الحسين سعد3744261511005028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية ابن خفاجة المختلطةعلميعماد ياسر عبدالرضا مطر3745261511159017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية العزة للبناتعلميزهراء حاتم علي عباس3746261512099018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية العزيزية للبناتعلميميس الريم حسن كطوف ضيدان3747261512110032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزينب حامد عبد الغني علوان3748261512108058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية جصان للبناتعلميهدى كريم رميض ناصر3749261512071018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد قاسم فليح حسن3750261511003149

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الزبيدية للبنينعلميسيف احسان محمد حمزه3751261511011080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميشيرين حسين زعالن محسن3752261512088027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميرباب كريم عليوي سلمان3753261512074008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية االبرار للبنينعلميوشام كريم اليخ مسلط3754261511016053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الحمزة للبنينعلميعودة ريسان كاظم شريف3755261511003119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الكوثر للبناتعلميهند اسماعيل طاهر عايز3756261512083139

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الصويرة للبنينعلميهادي حسن هاشم سلمان3757261511012276

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الحي للبناتعلميمريم ماهر موسى محمد3758261512107092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميانسام جبار عويد شالل3759261512074004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميأالء سعدي داود سلمان3760261512120002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزينب عبد هللا ناصر عبود3761261512074020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية االبرار للبنينعلميفارس هالل عكال عسكر3762261511016036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء زاهر هاتف محمد3763261512083057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميزمن محمد داخل راضي3764261512120054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الكوثر للبناتعلميمريم غني حسين شيال3765261512083113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميلمياء لطيف حسين عبيد3766261512108095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية النعمانية للبناتعلميرسل اصالح عبد االمير عفن3767261512087042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية العزيزية للبنينعلميشاكر حمادي كاظم دوران3768261511014074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي نعمه عذيب سدخان3769261511003117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الصويرة للبنينعلميمنتظر هيثم كاظم زغير3770261511012269

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية المثنى للبنينعلمييحيى روضان خليفه غالي3771261511005155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية العزيزية للبنينعلميحسن علي معيبر جاسم3772261511014035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الكوت للبناتعلميزينه رعد رحمان عاشور3773261512096116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية عبير العراق  للبناتعلميابتهال حسين عبد طعمة3774261512079001
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الكوثر للبناتعلميساره محسن مانع وزن3775261512083073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد كامل عبيد ايدام3776261511001186

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الحي للبناتعلميزهراء المي دعيبل علي3777261512107059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الميمون للبنينعلميمهند علي حسين جخير3778261511033128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية التحرير  للبنينعلميمصطفى هاتف علي صالح3779261511002197

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية المصطفى للبنينعلميعباس عبد هللا حسن الياس3780261511019017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميرانيه زهير عزيز ذياب3781261512074007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميمحمد هاشم محمد سويلم3782261511050059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمحمد علي حسين علي3783261511038068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية النعمانية للبناتعلميبنين ميثم حسين منخي3784261512087019

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية الزبيدية للبنينعلمييونس نجم عبيد كعيس3785261511011202

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الزبيدية للبنينعلميمؤيد نعيم عبد حسين3786261511011145

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الزبيدية للبنينعلميمرتضى كريم عليوي سلمان3787261511011172

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميكواكب سلمان مطلك علي3788261512120105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572اعدادية الغدير للبناتعلميغفران خضر عليل عبد3789261512086062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562اعدادية الخوارزمي للبناتعلميفاطمه نعمه محمد حاصل3790261512111041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزينب عالوي منصور حمزه3791261512108060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميمريم حارث كاظم مرزه3792261512120109

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميمنار بشير راهي صبير3793261512120111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541اعدادية القدس للبناتعلميسرى ماهر منعم عبد الرضا3794261512104058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية الكوثر للبناتعلمياسماء حسين مظهر امين3795261512083005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535ثانوية الحفرية للبناتعلميشروق ابراهيم ناهي ثجيل3796261512091023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533اعدادية الخوارزمي للبناتعلميشهد حسون عكال حوير3797261512111030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية االحرار للبناتعلميغفران احمد حزام عبيد3798261512106030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية الهدى للبناتعلميايمان حميد سفاح هادي3799261512090011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية سمية للبناتعلميايمان ريسان زور عودة3800261512118002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الزبيدية للبناتعلميزينب شهيد سامي عبداالمير3801261512092019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية اليسر للبناتعلمينور قاسم جبار صياح3802261512109079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية العزة للبنينعلميعلي عدنان كاظم شنيار3803261511007113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية القدس للبناتعلميامل علي جاسم علوان3804261512104006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية النور للبناتعلميديانه اسعد احمد محمد3805261512119004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية اليسر للبناتعلميمريم شيال صابون كاطع3806261512109067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي فاضل مفتن بكال3807261511003111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الصفا للبناتعلميدعاء جابر عايد شاوي3808261512085009
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية اليسر للبناتعلميميالد ثائر حذر مسلم3809261512109072

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية اليسر للبناتعلميساره محمد كاظم هنيدي3810261512109039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميمحمد عمر جريو محسن3811261511023082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الحي للبناتعلميسجا جبار عايد نعيثل3812261512107070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الكوت للبنينعلميابراهيم حسن خميس سمين3813261511001001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية القدس للبناتعلميتقوى سعد زامل عبد هللا3814261512104012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الهدى للبناتعلميندى عالوي سمرمد عبيد3815261512090063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزهراء رحيم مطير دبيس3816261512089046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الرباب للبناتعلميبلقيس نريمان علي محمد3817261512113021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الكوت للبناتعلميسرور شمران جبر جدام3818261512096128

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الكوت للبناتعلميتبارك كفاح حسن صفر3819261512096036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الزاكيات للبناتعلمينبأ محمد زياد عبيد3820261512103064

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الكوت للبنينعلميعدنان رضا ابراهيم جوده3821261511001111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية بلقيس للبناتعلميفرقان كسار كاظم عود3822261512116037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميزين العابدين عبد العباس ناصر جبر3823261511049083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الحمزة للبنينعلميحسن كعيد عبد راهي3824261511003041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الحمزة للبنينعلمييوسف عباس سلطان ناصر3825261511003185

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميعالء حسين شريف بديوي3826261511049111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمصطفى سياب سريح ياسر3827261511038078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الحسين للبنينعلميعبد هللا طعيمه عجه عمود3828261511028082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الزاكيات للبناتعلمينبأ قاسم محمد عباس3829261512103063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الحمزة للبنينعلميضرغام ماجد فرحان زبن3830261511003085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية سمية للبناتعلميزينب محمد رضا جابر3831261512118007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية شرف الدين للبنينعلميمحمد طاهر عبد الكاظم عذاب3832261511044037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الحمزة للبنينعلميمشرق رزاق يوسف كاظم3833261511003160

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الصويرة للبنينعلميعامر مال هللا صالح عواد3834261511012115

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الفاضالت للبناتعلميرانيا صالح عراك علي3835261512082008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميمحمد كزار جادر يوسف3836261511201144

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الحسين للبنينعلميجعفر حميد عبود عواد3837261511028024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد قاسم عبيد طحيمه3838261511001184

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الحمزة للبنينعلميحمزة طالب عباس حسن3839261511003060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الزبيدية للبنينعلميسيف عمران موسى وهيب3840261511011084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميحمزه رجه صياح جفران3841261511155014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية التحرير  للبنينعلميحسين علي خضير فرحان3842261511002058
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء عامر هاشم مهدي3843261512096093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الكوت للبنينعلميحسن كاظم رسول جريدي3844261511001045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميسجاد حامد كاظم مفتن3845261511022067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميسجاد فاضل جبر جالي3846261511038031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمرتضى صاحب ياسر جبر3847261511049202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميميس مهدي ناجي حمود3848261512089091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية شرف الدين للبنينعلميعمر نعمة كاظم حميد3849261511044029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميكرار نزار كاظم مزهر3850261511022143

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان هادي عويد غزاي3851261512097016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية االبرار للبنينعلميحسين علي كريم عبيد3852261511016007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الحمزة للبنينعلمياركان ريسان كريم فليح3853261511003022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية شيخ سعد للبنينعلميماجد حسين ماجود عزيز3854261511017076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميياس ساجت عبيد لبيع3855261511049244

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الحسين للبنينعلميمقدس قاسم وناس سلمان3856261511028160

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الحمزة للبنينعلميعقيل ناظم مانع عرار3857261511003099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةعلميايات سعدون ثامر عريف3858261512160001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الكوت للبنينعلميعباس مناحي بريه جبر3859261511001106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الحمزة للبنينعلميكرار عداي فزاع كريم3860261511003130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية الدجيلة المختلطةعلميرواء رشاد فليح حسن3861261512152004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية حامل اللواء المختلطةعلمياحمد فيصل زيدان خليف3862261511155004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الزبيدية للبنينعلميضيدان علي عبل ناهي3863261511011086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميساره اسعد حسين علي3864261512108067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الصويرة للبنينعلميحيدر عبد االمير ارواك عوده3865261511012085

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية العزيزية للبنينعلميسجاد حسن ابراهيم مبارك3866261511014066

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد باقر سعد مهدي جابر3867261511049170

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية رملة للبناتعلميأيات عبد الحسين عوده راشد3868261512075001

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الكوت للبناتعلميزهراء جبار عطا ساهي3869261512096084

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين محمد شنان داود3870261512097028

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد رضا حسين جار هللا3871261511011156

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية النعمانية للبناتعلميدعاء حيدر محمد صادق عبيد3872261512087034

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية الحسين للبنينعلميعلي محمد كاظم البديري3873261511028103

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية جصان للبناتعلميطيبه ماجد بشار دعدوش3874261512071013

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية الحسين للبنينعلميأمير فؤاد عواد علي3875261511028015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية النعمانية للبنينعلميابو الحسن ليث ذياب حسين3876261511009003
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية العزيزية للبنينعلميمحمد عيدان حميد عبد هللا3877261511014145

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الزبيدية للبنينعلميفيصل جاسم حسن عطيه3878261511011134

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية جصان للبناتعلميمريم قاسم محمد عنين3879261512071015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية النعمانية للبنينعلميمحمد باسم محمد علوان3880261511009146

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية الرباب للبناتعلميرانيا طالب كاظم خابط3881261512113038

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية اليسر للبناتعلميسجى مثنى صالح غانم3882261512109042

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية الكوثر للبناتعلميفرح حاتم داود سلمان3883261512083105

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية الكوت للبنينعلمياحمد سامي فنجان امتاني3884261511001009

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية القطيف للبنينعلميليث نايف حمادي عبيد3885261511041043

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية الكوت للبنينعلميسجاد نصار كريم عبد هللا3886261511001090

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية المثنى للبنينعلميعلي عبد الكريم سنيد راشد3887261511005094

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميزهراء عالء الدين حسن حميدي3888261512088018

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية حامل اللواء المختلطةعلميأحمد عثمان شخير عبيد3889261511155001

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الكوت للبنينعلميمسلم عقيل مرتضى كاظم3890261511001199

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية اليسر للبناتعلميامال فاضل دلي سميسم3891261512109008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الزبيدية للبنينعلمياحمد كامل كلف مطر3892261511011013

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الكوت للبناتعلميرفاه رشيد خضر صلبي3893261512096068

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الغدير للبناتعلميرضاء خليل حسن عبد علي3894261512086033

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميصفا محمد خلف حسين3895261512120086

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الكسائي للبنينعلميحسين حسن جياره ناصر3896261511037009

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميزينب امان فرحان خضير3897261512102038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميحسن منذر عبد الحسن عبد3898261511049054

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611ثاتوية المتميزينعلميحيدر ليث عباس عبد الجبار3899261511040008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الكوثر للبناتعلميحوراء محمد حسن عكال3900261512083034

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد حيدر ماجد حسن3901261511001169

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الصويرة للبنينعلميمرتضى جمال خيري عبد الرحمن3902261511012241

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الكسائي للبنينعلميحسين علي عبد يازع3903261511037014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية الكوت للبنينعلميمصطفى حسن جابر عبد المجيد3904261511001204

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى564ثانوية جصان للبنينعلميعبد األله حامد عبيد سلطان3905261511036012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية الزبيدية للبنينعلميعبد هللا جهاد ابراهيم عبد هللا3906261511011095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى540ثانوية زرباطيه المختلطةعلميمحمد هادي دعدوش مالح3907261511172024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية العزيزية للبنينعلميعالء سالم جاسم زيدان3908261511014102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميحسين علي كاظم حنش3909261511027027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الزبيدية للبنينعلميكرار عبد المحسن باجي خلف3910261511011141
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي حسين منعم محمد3911261511011111

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الميمون للبنينعلمينور الدين صباح جليب محمد3912261511033132

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد عوده كاظم عبد عون3913261511011163

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية العزيزية للبناتعلميتبارك ساكن عزت يحيى3914261512110010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الزبيدية للبنينعلمياحمد مريوش كريم نصار3915261511011015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الكوثر للبناتعلميساره هاني هاشم غركان3916261512083074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية النعمانية للبنينعلميحسين اكرم محمد علوان3917261511009047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميوابل تحسين داود عوده3918261512084029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الزبيدية للبنينعلميحسين صباح نور حمود3919261511011049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الصويرة للبنينعلميالحكم نعمه صطاي حمزه3920261511012031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميزينب علوان حسين خضر3921261512089058

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلمياحمد رشيد رسن جتان3922261511022011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميآيات عباس هاشم كطوش3923261512102002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الهدى للبناتعلمينور علي بروش عفات3924261512090066

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميبنين راشد حميد عبد3925261512084008

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية زرباطيه المختلطةعلميحوراء ستار عبدالهادي خلف3926261512172002

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى566اعدادية الحمزة للبنينعلميمصطفى نوري راضي داري3927261511003167

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى535اعدادية الزبيدية للبناتعلميانوار خالد جواد سلمان3928261512092009

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى532اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء رزاق حميد ناشور3929261512090034

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى516ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميعباس مرتضى محمد علي مرزه3930261511201084

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية دجلة للبنينعلميحسين سالم عبد الكاظم شمخي3931261511020023

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى509اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه طعمه حسن مرشد3932261512109059

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية الزبيدية للبناتعلميمروه احمد لفته بازون3933261512092029

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميجنان محمد شدهان جابر3934261512089020

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية جصان للبنينعلمياحمد علي حسين علي3935261511036003

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية المصطفى للبنينعلميمحسن خوام حاشي خنجر3936261511019034

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية الزبيدية للبنينعلميفرحان حسن دايخ محمد3937261511011131

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد محسن دويش بدر3938261511019039

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميمرتضى علي كاظم عطيه3939261511038075

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية الزبيدية للبنينعلميانمار عبد المحسن باجي خلف3940261511011023

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية النعيم للبنينعلميعلي عبد الرحيم جليل جاسم3941261511008024

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الرباب للبناتعلميزينب رياض جميل خضير3942261512113055

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد ابراهيم صاحب ناصر3943261511011147

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الحمزة للبنينعلميحسن عبد مناحي كرمد3944261511003038
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الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية المناهل للبناتعلميمنال عايد حسين محمد3945261512115029

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الصويرة للبنينعلميحسين صالح عيدان حمود3946261511012058

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية العزة للبنينعلميحيدر يونس حنش غافل3947261511007057

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميمنتهى محسن كاظم عليوي3948261512074032

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية النعمانية للبنينعلميامير سليمان نقي محمد3949261511009021

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الغدير للبناتعلميعذراء محمد كريم شندوخ3950261512086060

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الصويرة للبنينعلمياحمد كريم حمود ناصر3951261511012019

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الغدير للبناتعلميدينا ستار شدهان شياع3952261512086027

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الفاضالت للبناتعلميايات فاضل جواد محمد هاشم3953261512082003

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الحسين للبنينعلميخضير سعيد عباس مدودي3954261511028053

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية فضة  للبناتعلميدعاء سالم جمعه جوده3955261512095007

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الميمون للبنينعلميمحمد حسين راضي عبد هللا3956261511033094

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية الكوت المسائية للبنينعلمياحمد نوري محسن طاهر3957261511201013

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية النعمانية للبنينعلميمصطفى باسم محمد سعيد3958261511009177

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الحمزة للبنينعلميعبد هللا عيدان خليف جباره3959261511003096

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية العزة للبناتعلميحنين ناجي زيدان سنيد3960261512099007

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية العزة للبنينعلميمحمد علوان هادي ياسين3961261511007151

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية التحرير  للبنينعلمياحمد هاشم كريم فوزان3962261511002021

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية بدرة للبنينعلميحسام عبد النبي عبد الغني عبد3963261511021003

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية زرباطيه المختلطةعلميعبدالرحيم جميل دعدوش مالح3964261511172017

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الميمون للبنينعلميمحمد علي وهاب احمد3965261511033101

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية المثنى للبنينعلميعلي ريسان خلف علي3966261511005089

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الكرامة للبنينعلمياحمد جعفر عبد الباقر زبير3967261511004001

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية دجلة للبنينعلميشمس الدين غسان شذر دايش3968261511020045

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الصفا للبناتعلميشهد عبد االمير محمد غالي3969261512085032

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية النعمانية للبنينعلميوصفي سلمان زيدان سلمان3970261511009193

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الميمون للبنينعلميمحمد زيدان خلف حمد3971261511033097

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية النعيم للبنينعلمينزار جبر عبد مصلح3972261511008037

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلميعالء كاظم علوان حسن3973261511027054

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الزبيدية للبنينعلميعلي عبد هللا نصيف عكل3974261511011118

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الميمون للبنينعلميجعفر صادق عطوان مهذول3975261511033019

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميآحمد شاكر محيسن منكاش3976261511049016

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمحمد خالد محسن حميدي3977261511049178

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد حسن فضل معالك3978261511005118
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الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الكسائي للبنينعلميمحمد حامد محمود اسماعيل3979261511037040

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميجعفر الصادق عبد الرضا جعفر موسى3980261511049046

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميمحمد جاسم سربوت عبود3981261511023081

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية العزة للبنينعلمياحمد عايد ثجيل مخيلف3982261511007012

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الكوت المسائية للبناتعلميخديجه جواد عقله جمعه3983261512250005

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية بلقيس للبناتعلميآالء حسن محمدعلي عمران3984261512116001

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميكاظم عذاب غبين بجاي3985261511049147

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المشكاة للبناتعلميزهراء حسن فليح جاسم3986261512094021

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية شيخ سعد للبنينعلمياحمد كريم موسى دحيج3987261511017008

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الغدير للبناتعلميمريم عادل عيسى هبول3988261512086074

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الكرامة للبنينعلميجاسم نعاس حسين زباله3989261511004005

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الكوت للبناتعلميوفاء فرحان عباس عوده3990261512096205

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلميمصطفى حسن فرحان جبر3991261511049209

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الخوارزمي للبناتعلميغفران علي حسين سلمان3992261512111038

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية العزة للبنينعلميمحمد شمخي جبر محمد3993261511007146

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الحمزة للبنينعلمياحمد حميد طارش عبد3994261511003007

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية بلقيس للبناتعلميرسل كسار كاظم عود3995261512116018

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية بدرة للبنينعلميحسين صمد كريم رحيم3996261511021005

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية شيخ سعد للبنينعلميباسم سعدون شويع نعمه3997261511017013

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الصويرة للبنينعلميحسين علي محمود عبود3998261511012064

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية شيخ سعد للبنينعلميسيف علي حياوي هاشم3999261511017043

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية الزبيدية للبناتعلميتبارك رياض جابر حمد4000261512092013

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية الدبوني للبناتعلميأبرار حسين عبدعلي حزام4001261512098001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميفرح عبد الواحد عبد منصور4002261512120100

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية عبير العراق  للبناتعلميزينب طعمة عبد ساجت4003261512079015

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الميمون للبنينعلميحسين سمير حميد سعيد4004261511033026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية المشكاة للبناتعلميأيات يوسف محمد علي4005261512094009

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه بشار عكار عناد4006261512089081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الزبيدية للبنينعلميعبد الرزاق كريم شالكه صفانه4007261511011093

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميرواء حكمت طارش تومان4008261512120050

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية جصان للبنينعلميعلي حسنين هادي مطلك4009261511036017

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية القطيف للبنينعلميغيث مقداد عبد المهدي مطشر4010261511041039

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية االمام الرضا ع للبنينعلمياحمد هاشم حمد كريم4011261511043004

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية شيخ سعد للبنينعلميجبار سمير صالح جهلول4012261511017017
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الصويرة للبنينعلميحسين طليب فيصل احمد4013261511012060

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية جصان للبنينعلميعلي حسين رسول ياسين4014261511036018

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية النعيم للبنينعلميميثم وحيد يوسف عليوي4015261511008036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية جصان للبناتعلميوجدان محمد عبد الصاحب عيسى4016261512071021

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية عبير العراق  للبناتعلميهناء صادق طالب سلومي4017261512079024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميفاطمه الزهراء خالد عادي علي4018261512120095

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية القدس للبناتعلمياحالم حسين عبد محمد4019261512104002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية التحرير  للبنينعلميهاشم عدنان هاشم صبيح4020261511002218

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميزهراء هاشم عبدالمطلب محمدرشيد4021261512102037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلمياساور باسم جبير عليوي4022261512074001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الصويرة للبنينعلميمحمد عقيل شمر عبد هللا4023261511012224

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المثنى للبنينعلميماهر هادي رحمه رسن4024261511005114

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الدبوني للبناتعلميرحاب رحيم عبدهللا لطيف4025261512098003

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية القدس للبناتعلميزينب علي مجذاب سعيد4026261512104050

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلميبشائر طالب عبد هللا علي4027261512120023

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الرباب للبناتعلميسارة شهيد فلفل عبيد4028261512113059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الميمون للبنينعلميطارق عجيل محسن حسين4029261511033055

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الكسائي للبنينعلميحيدر فالح مصحب دردوغ4030261511037019

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميرفال رياض رحيم احمد4031261512074011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية القطيف للبنينعلميصادق جاسم محمد عبود4032261511041025

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلمياحمد طالب ابراهيم رضا4033261511038005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المثنى للبنينعلميسجاد كريم جاسم موات4034261511005058

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المشكاة للبناتعلميانباء قاسم مطرود جاسم4035261512094006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الكرامة للبنينعلميسجاد عباس فرحان ظاهر4036261511004026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميصادق زغير عباس مطير4037261511201072

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الكوت للبناتعلميقمر رزاق عباس منصور4038261512096158

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الحفرية للبناتعلمياسيل احمد نوري كرم4039261512091003

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية العزة للبنينعلميجاسم جبار محسن جريدي4040261511007025

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الحسين للبنينعلميتحسين العيبي فرحان عطيه4041261511028020

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميدعاء هادي مراح مهدي4042261512108033

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الغدير للبناتعلمينور مهدي جاسم عوفي4043261512086086

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد رحيم علي موسى4044261511005007

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المثنى للبنينعلميبشار سالم عبيد حسين4045261511005020

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الزبيدية للبناتعلميبيداء كريم عطيه ذياب4046261512092012
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميياسر عامر كريم شالكه4047261511022194

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية القدس للبناتعلميزهراء سرحان فرحان كاظم4048261512104037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية القطيف للبنينعلميباقر جعفر فليح حسن4049261511041010

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء زهير سلمان علو4050261512083058

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية القدس للبناتعلميالمازه محمد كاظم حميد4051261512104005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الصويرة للبنينعلمينور عطيه كلوز شيحان4052261511012274

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية النعمانية للبنينعلميفؤاد ماجد عبد الكاظم غيدان4053261511009133

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الكوثر للبناتعلميرنده احمد صالح حمزه4054261512083051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الخوارزمي للبناتعلميغفران حسن عطيه هادي4055261512111036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية دجلة للبنينعلمياحمد حسين عبد الرزاق محمد4056261511020002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المصطفى للبنينعلميهادي كاظم فرج سالم4057261511019046

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميحيدر رمضان مسلم زامل4058261511050016

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الخوارزمي للبناتعلميديانا ابراهيم عطاي سعيد4059261512111015

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الكوت للبنينعلميمحمد ميسم عباس عبد االمير4060261511001193

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميانعام حسين عزال هريس4061261512108010

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية دجلة للبنينعلميكرار اسماعيل أخضير دغمير4062261511020063

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية القطيف للبنينعلميمصطفى علي حسين جواد4063261511041056

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية دجلة االهلية للبنينعلمياحمد فاضل عباس كاظم4064261511050002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميمديحة موفق عبدالمطلب محمدرشيد4065261512102062

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية بلقيس للبناتعلميساره عباس طعمه موسى4066261512116030

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعلمياحسان محسن كريم كاظم4067261511049002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الزاكيات للبناتعلميزينب مازن حميد محسن4068261512103037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية دجلة للبنينعلميسعد كاظم فرج عباس4069261511020041

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية دجلة االهلية للبنينعلميعلي غانم كاظم حالوب4070261511050043

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية العزيزية للبنينعلميمحمد علي سلمان علي4071261511014144

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية الكرامة للبنينعلميمحمد مهدي كزار علي4072261511004069

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية العزة للبنينعلميحسين عالوي عبيد مساعد4073261511007042

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية القطيف للبنينعلميمحمد جامل جاسم صياد4074261511041047

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى367اعدادية العزة للبنينعلميحيدر تركي عيسى محمد4075261511007048

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516اعدادية المصطفى للبنينعلميياسر جواد كاظم مطير4076261511019049

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى515ثانوية الكوت المسائية للبناتعلميفرح سلمان كاطع جاسم4077261512250018

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميزينه اصغر اكبر علي4078261512108063

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الكوثر للبناتعلميهدى سليم عبد عون عبد الساده4079261512083138

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية الكوثر للبناتعلمينبأ مهدي سلمان ارديم4080261512083120
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيامجد عبد الحسن سلمان كيطان4081261521025006

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية الغسانية المختلطةادبيعبدالغفور عبدالستار عوده حمود4082261521156022

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488الخارجياتادبيشهد كريم عبد حسن4083261522401012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمهند سعيد عبد زيد كاظم4084261521025077

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرادبيسالم محسن احمد مزعل4085261521029007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية الغسانية المختلطةادبيانس سمير عبد نايف4086261521156009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمصطفى سعد منصور عبود4087261521025073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية شرف الدين للبنينعلميمحمد قاسم كاظم حزيم4088261511044040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميتبارك احمد ذهيب خلف4089261512108018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد هاشم محمد ربيع4090261521015012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الكوثر للبناتادبيهند هادي عبد الكريم مجباس4091261522083099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبياحمد حمزه نايف شنان4092261521205001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الكسائي للبنينادبيعلي محمد ضامن موزان4093261521037017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي حسين جاسم حسين4094261521047079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد تركي غزاي فضي4095261521025064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية عبير العراق  للبناتادبيهدى سلطان معله عبيد4096261522079029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المدينة المنورة للبنينادبياحمد نعمه صكب حميد4097261521025003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي ابراهيم مويلح حسين4098261521047076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية دجلة االهلية للبنينادبيماجد حميد محمد عبود4099261521050011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيابوجهاد علي كريم كيطان4100261521200007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر كريم حسن مرشد4101261521015051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الموعظة المختلطةادبيمثنى ابراهيم سالم داود4102261521165017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الصباح المختلطةادبيجاسم محمد دبعن ردام4103261521162005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية ابن رشد للبنينادبيكرار سلمان فرهود حسين4104261521047105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية حلب للبنينادبيحيدر طاهر ثامر فرحان4105261521013052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية حلب للبنينادبيمحمد حامد عبد هللا فرحان4106261521013152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية ابن رشد للبنينادبيعالء سعدون وسمي كاظم4107261521047074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية القدس للبناتادبينجالء خالص محمد علوان4108261522104061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية القطيف للبنينادبيحمزه محمد كاظم سلمان4109261521041038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى احمد شكير حمودي4110261521015155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد مطشر جبار جاسم4111261521165019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايات ناهض صالح حسن4112261522111010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمصطفى صادق فوزي علي4113261521155055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيحسين عاشور محمد احمد4114261521022023
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية حلب للبنينادبيرعد كامل كاطع حسين4115261521013065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الموعظة المختلطةادبيعلي سالم جرمط انصيف4116261521165012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ابن رشد للبنينادبيلؤي خضير عبيس حسن4117261521047112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيصفاء عالوي حسن درويش4118261521025029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعثمان محمد عليوي عبد هللا4119261521024013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المصطفى للبنينادبيمهند عطا كاظم علي4120261521019044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيرهام احمد ذيبان بزون4121261522084019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسامر خضير عباس طابو4122261521015061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية دجلة االهلية للبنينادبينور الدين ماجد حميد محمود4123261521050013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الموعظة المختلطةادبيمصطفى كامل محمد حميد4124261521165021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحيدر ثامر وحيد جعيل4125261521025019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيعلي نعيم هليل زغير4126261521023069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية عبير العراق  للبناتادبيريهام صالح عباس هالل4127261522079017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الفرسان المختلطةادبيمرتضى بشير منعثر فرحان4128261521158030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية تبارك للبناتادبيغفران جبار عناد عيدان4129261522077011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسامر عزيز جميل عزيز4130261521015062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية حلب للبنينادبيميالد سالم خزعل مبارك4131261521013197

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية القطيف للبنينادبياحمد هادي تايه عبد4132261521041012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيسعد سامي نايف شنان4133261521205015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين محمد شاكر كاظم4134261521015046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية المنصور المختلطةادبيعلي كريم فياض محارب4135261521157028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية حلب للبنينادبيمحمد كاظم احمد حسن4136261521013169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية نور المصطفى للبنينادبييوسف حسين مخيلف حمزه4137261521015190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االبرار للبنينادبيهشام ابراهيم كيطان كريفع4138261521016064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية عبير العراق  للبناتادبيروان محمد مطير محي4139261522079016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء حمزة سياب حمزة4140261522108016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيبتول طالب حيال عبدالحسين4141261522155004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد فرحان صباح كاظم4142261521025071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية حلب للبنينادبيمحمد علي عبد شناوة4143261521013167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية القطيف للبنينادبيحسين باقر محمود بطاح4144261521041029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية طه االمين للبنينادبيحيدر محمد حمزه حسين4145261521026019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد حسين علي محمد4146261521201103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الكسائي للبنينادبيحسين رحيم ثامر خربوط4147261521037005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية بدرة للبناتادبياسراء صادق جباره عبيد4148261522117001
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينجالء عادل عباس كاطع4149261522084050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية االنتصارات للبناتعلميمريم علي جاسب بهار4150261512072036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الوادي الخصيب  للبنينعلميمسلم محمد ثامر راضي4151261511023088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية طه االمين للبنينادبيسيف سعد محمد مجباس4152261521026023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيرحيم كريم حسين عبود4153261521155018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية نور المصطفى للبنينادبياستبرق حمزه عبيد كزار4154261521015015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيعذراء منعم حرش عيدان4155261522108032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية تاج الدين للبنينادبيمنير فؤاد كريم ماجد4156261521032043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية طه االمين للبنينادبيمهند نعمه عوده كعيد4157261521026054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيعدنان فاخر هليل نجم4158261521204004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد كريم عوده زبون4159261521026046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيامنه عايد راشد عيدان4160261522108005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية طه االمين للبنينادبيسالم سعد رحيم بسمار4161261521026021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية حلب للبنينادبيكرار ناصر عباس نعمه4162261521013139

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الفرسان المختلطةادبيطارق هادي هضيم حلو4163261521158012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية حلب للبنينادبيكرار عمار حميد كحيط4164261521013137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبياسراء حسن حامد رشيد4165261522084005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعلي كميل عوده سلجه4166261521022065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية حلب للبنينادبييوسف حسن علي حميد4167261521013208

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية العزيزية للبناتادبيهدير ماجد عبدهللا عباس4168261522110062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية رملة للبناتادبيآيات راضي كاظم عبد الحسين4169261522075002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية شرف الدين للبنينادبيعطاي منعم عطاي سعيد4170261521044023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية كصيبة المختلطةادبيعدنان مسعود خطار جاسم4171261521173012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه حسين منادي حمزه4172261522104046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية االنتصارات للبناتادبيطيبه خيري ضاحي سلطان4173261522072029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية شرف الدين للبنينادبيمحمد خلف محمد علي4174261521044041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية دعبل الخزاعي المختلطةادبيعلي عباس حسن جبر4175261521160021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيمعتز كاظم سالم حمد4176261521201264

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية المحاسن المختلطةادبياحمد مالك شعالن شنان4177261521150006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسنين رضا صالح مهدي4178261521047028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيمرتضى عناد سلمان لفته4179261521022090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد صاحب حبيب صباح4180261521015005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االبرار للبنينادبيعلي جمال لفته هامل4181261521016027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الصباح المختلطةادبيفارس محمد حسن علي4182261521162021
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى عباس محمد داود4183261521020058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي خلف منشد طلب4184261521047080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي مجيد محمد علي شفيج4185261521047088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيدعاء عبدالكريم جالب دويج4186261522112019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس سعدون كيطان ذويه4187261521019024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الدبوني للبنينادبيمحمد نعمان هاشم كاظم4188261521034021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين جهاد محسن خلف4189261521047032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيمحمد عادل احمد ابراهيم4190261521024023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي حسين عبيس حسين4191261521158021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيهند احمد جاسم مزهر4192261522108046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيمحسن عبد الحسين محيسن ياسين4193261521201208

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء عامر حميد حافظ4194261522109061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الحي للبناتادبينور عالء غائب محسن4195261522107015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية العزة للبناتادبيرقيه عدنان عكال ساجت4196261522099014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعماد عبد الخضر عباس نايف4197261521015122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الحفرية للبناتادبيسرور احمد عبد هللا مغيض4198261522091024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الكرامة للبنينادبيعالء رحيم موسى كيالن4199261521004069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي رحمن لطيف جاسم4200261521158022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي سلمان بهو كناص4201261521026037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الدبوني للبنينادبيوسام نعمان سلمان ناصر4202261521034030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي مصعب منيع جوهر4203261521044030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الموعظة المختلطةادبيقاسم رحيم جمعة مسير4204261521165015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسن مالك نجم غالي4205261521173003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب حمزه مراح مهدي4206261522083048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين عالوي كاظم حسن4207261521047038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية تبارك للبناتادبيايناس جليل ابراهيم حسين4208261522077002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد كريم هاشم ثجيل4209261521047132

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية بدرة للبناتادبيزينه جميل صاحب عبد4210261522117014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيأريام داود عكال عبيد4211261522073001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية جصان للبناتادبينور سعد غدير حسن4212261522071015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية العزة للبناتادبينبأ ستار كاظم طاهر4213261522099039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية حلب للبنينادبييوسف عالء صبيح عباس4214261521013209

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الهدى للبناتادبياسراء جابر صيوان عوده4215261522090004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيكرار عبد االله مهدي احمد4216261521022077
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية نور المصطفى للبنينادبيزياد سالم عبد هللا حمود4217261521015056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية ابن رشد للبنينادبياحمد جعفر علي كاطع4218261521047001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيزمن جواد كاظم جاسم4219261522251011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية بو مدين المختلطةادبيعلي كاظم حوشان محمد4220261521154027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية تبارك للبناتادبيزينب مصطفى عبد االمير داود4221261522077007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الدبوني للبنينادبيمصطفى عبد الحسين علي خلف4222261521034026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية التاميم للبناتادبينور محسن حسن فالح4223261522101020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي جاسم حسن وادي4224261521015093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية حلب للبنينادبيعلي محمد عايد جمعه4225261521013115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الغسانية المختلطةادبيادريس انور حمد سلوم4226261521156007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيرشيد صالح مهدي نجف4227261521155021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الهدى للبناتادبيدينا بشار كيوف حاتم4228261522090016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيعبير صادق خلف خضير4229261522108031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية حلب للبنينادبيكرار ماجد سلمان ارديم4230261521013138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الميمون للبنينادبيزيد الحسين قاسم سامي عباس4231261521033045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية حلب للبنينادبيجعفر صادق جابر عبد هللا4232261521013030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية بدرة للبنينادبياحمد علي جعفر صادق4233261521021007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيحنين سعد كريم حميد4234261522084013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية القطيف للبنينادبيوسام عباس حسين علي4235261521041095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيضياء محمد مراح فندي4236261521201131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبينور معن سعدون محمد4237261522108042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمه خليف راضي ورجين4238261522115024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية شيخ سعد للبنينادبيرضا نوري كاظم جواد4239261521017031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية التاميم للبناتادبياجوان كريم عيدي غرب4240261522101001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية طه االمين للبنينادبيكاظم محمد علي عبد هللا4241261521026042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الغسانية المختلطةادبيحازم صادق جاسم محمد4242261521156011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابن رشد للبنينادبيحيدر جميل ساجت دحام4243261521047051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الغسانية المختلطةادبييوسف جاسم زيدان خلف4244261521156045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الحياة المختلطةادبيزياد زاهد خلف ردام4245261521151009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيانتصار داخل هندول محداد4246261522250004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية المناهل للبناتادبيمروه عادل عبدالحسين عليوي4247261522115027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الصفا للبناتادبيابتهال عبد الواحد غالي عيدان4248261522085001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيمصطفى فتاح جبار حسين4249261521205039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية العزة للبناتادبيزهراء كيطان مصارع عاصي4250261522099019
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الرباب للبناتادبيلقاء جمعه كريم داود4251261522113038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االحرار للبناتادبيهدى غازي فيصل جابر4252261522106044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية النعمانية للبناتادبيمثل حسن هاتف مطرود4253261522087052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية سيد االنام للبنينادبيفارس نصير كاظم كريم4254261521046028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية عمود الدين للبنينادبيمجيد حمزه شبيلي غيالن4255261521031025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية االحرار للبناتادبيايناس عباس حسين عباس4256261522106005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية العزة للبناتادبينورا كريم شدهان نعيثل4257261522099044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية ابن رشد للبنينادبيهادي عربي هادي حمزه4258261521047150

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية دجلة للبنينادبيعلي راضي عريبي شتيت4259261521020040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب احميد عيدان كنبار4260261522083045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية اليسر للبناتادبيغفران جاسم محمد مطر4261261522109082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية العزة للبناتادبيزهراء هادي مهدي صويغ4262261522099020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الفاطمية للبناتادبيحوراء هادي محمد دبخ4263261522081012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى علي محمد كريم4264261521045063

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية المحاسن المختلطةادبيهادي كاظم شنين طهيوش4265261521150014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس راضي عريبي شتيت4266261521006052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي غافل اهدل زيدان4267261521047083

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الميمون للبنينادبيعلي صالح هادي مجيفي4268261521033071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية عبير العراق  للبناتادبيعذراء ابراهيم حنون غباش4269261522079023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية نور المصطفى للبنينادبيأزهر هادي غنام عطيه4270261521015002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزهراء سلمان سعيد مهدي4271261522084021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى صالح عبد الحمزه فزع4272261521013180

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المشكاة للبناتادبينسرين حمزه دوحان عبود4273261522094021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية االبرار للبنينادبيناطق هاشم فرحان منذور4274261521016063

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا محمد فريح رسن4275261521013093

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المثنى للبنينادبيحسين ماجد جعفر حيدر4276261521005025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية تاج الدين للبنينعلميبارق حيدر ابراهيم محمد4277261511032006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الحسين للبنينعلميسجاد علي هويدي صباح4278261511028065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية عشتار المختلطةادبيزهراء خليل فرهود راشد4279261522170002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيتسامح سعدي حمادي رميض4280261522073004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى561اعدادية الكوثر للبناتعلميبهاء الدين حسن عبد علي كريم4281261512083020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى529اعدادية الكوت للبنينعلميعلي مجيد كاظم عوده4282261511001133

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الزاكيات للبناتعلمينور هادي طاهر سلمان4283261512103069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزهراء اركان علي حسين4284261512074013
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية خولة بنت االزور للبناتعلميضحى ارحيم علي عبود4285261512089074

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية االحرار للبناتعلمينورالهدى علي حسين علي4286261512106040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية االحرار للبناتعلميمكارم طالب عبد حلو4287261512106034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية عمود الدين للبنينادبيحسين كريم حزام جبر4288261521031004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية رقية للبناتادبيرهام خير هللا كاطع حسن4289261522078015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية بدرة للبنينادبيحسن حمزه علي غدير4290261521021010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيزينب نصير حمود كريم4291261522074028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المصطفى للبنينادبيمهدي فؤاد مطرود كاظم4292261521019042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعبد العظيم لطيف محسن سعيد4293261521022046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية النعيم للبنينادبيحسن علوان محسن عبد علي4294261521008009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الدجيلة المختلطةادبيحيدر جري حسون مظلوم4295261521152003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الزاكيات للبناتادبيالرا قاسم حسون جاسم4296261522103040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبييوسف حميد شنين هاشم4297261521159021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيسلوان حاكم كريم حويس4298261521023043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية النعيم للبنينادبيليث خلف غركان عامر4299261521008038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية السياب للبنينادبيعلي سعد عبد الحسن محمد4300261521045038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الفاضالت للبناتادبيايات فاضل عزيز محمد4301261522082005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المثنى للبنينادبياحمد وارث خاجي حسين4302261521005007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم نصيف جاسم محسن4303261522103042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيهاجر كاظم طعيمه جبر4304261522100022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية رقية للبناتادبيزهراء حامد خلف عليل4305261522078017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد علي حسين علوان4306261521006041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتادبيدانيا اكرم جبوري صفر4307261522088001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الميمون للبنينادبيليث عبد االمير عبد هللا عباس4308261521033093

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الفاضالت للبناتادبيدانيه منتظر عبد الجبار فندي4309261522082011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية بو مدين المختلطةادبيمحمد محيسن علي عليوي4310261521154033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد ستار جبار خضر4311261521004001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيعباس عبد الحسن سالم غيالن4312261521201134

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية النور للبناتادبيمريم علي سالم عياده4313261522119046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الزهراء للبناتادبيلطيفه حيدر هاشم جاسم4314261522097052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية رقية للبناتادبينداء راضي طاهر حمد4315261522078043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية فضة  للبناتادبيزينب ماجد فالح سابط4316261522095012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيصابرين نوري عبد علي4317261522089028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيعلي سلمان عزيز سرحان4318261521043043
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الهدى للبناتادبياالء نجم عبيد حسين4319261522090007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية المناهل للبناتادبيآالء عادل عبدالحسين عليوي4320261522115004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتادبيريام اياد عبد الكاظم حميدي4321261522088003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء عباس جعفر موسى4322261522090014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية اليسر للبناتادبيمريم كاظم غانم سموم4323261522109095

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية رملة للبناتادبيمروه موحان نجم عبد هللا4324261522075038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى نجيب صالح مطر4325261521005080

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية السياب للبنينادبيمحمد هاشم عبد الساده كاظم4326261521045060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الميمون للبنينادبيليث ساجت سرحان هاوي4327261521033092

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الحسين للبنينادبيمصطفى شاكر ظاهر فرحان4328261521028047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المحاسن المختلطةادبيرسول تركي عبد جبر4329261521150008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيحسين رويض مهيوب خشيف4330261521201048

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الزهراء للبناتادبيانغام عصام نجم كمبر4331261522097013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية بلقيس للبناتادبيرقيه قاسم مزيد عبدهللا4332261522116017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الغدير للبناتادبيبتول كريم شيوب والي4333261522086012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية بدرة للبنينادبيطه هادي خليف جودي4334261521021025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية ابن خفاجة المختلطةادبيرسول نعيم علي عبد4335261521159005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية بو مدين المختلطةادبييوسف رؤوف حرجان سعد4336261521154037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المناهل للبناتادبيمروه خلف نحو عباس4337261522115026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء مهدي مطرود كاظم4338261522086039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المثنى للبنينادبيحسن علي نعمه حميد4339261521005017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الفرسان المختلطةادبيحاتم شاكر محمد محي4340261521158004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االحرار للبنينادبيحسام جري حربي محميد4341261521018016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء اتحاد عباس رجيب4342261522097007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان مجيد عباس ثاني4343261522097017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية العزة للبناتادبيزينب مظلوم عبيد صخي4344261522099023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية رملة للبناتادبيسؤدد جواد كاظم منشد4345261522075022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الصفا للبناتادبيتيسير علي حسين محمد4346261522085010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين صاحب هادي خضير4347261521006021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الهدى للبناتادبيعال سالم حمد خابط4348261522090039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الموفقية للبناتادبيود أيمان سعود سيف4349261522093068

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية رملة للبناتادبيبيداء رحيم عكار محمد4350261522075008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية عمود الدين للبنينادبيليث حسين عبد علي لهمود4351261521031024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية التاميم للبناتادبيوسن حسن كاطع فريح4352261522101023
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية دجلة للبنينادبيحسين علي غضيب سالم4353261521020015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية رقية للبناتادبيزينب جبر مسلم مطير4354261522078020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيحسن فريح زويد حسين4355261521022018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السياب للبنينادبيحيدر جليل عبد الرضا هديو4356261521045017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعباس مظلوم دويج عويد4357261521022043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد سالم داخل خلف4358261521006040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين خليل ماجد ناجي4359261521004029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد ماجد زويد خليف4360261521004048

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيمحمد لفته خضير وجعان4361261521043053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفاضالت للبناتادبيفرح جواد عبد الكاظم عبد علي4362261522082025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيمسلم طارق ارحيمه داود4363261521022097

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417 تموز للبنين14اعدادية ادبيزين العابدين عبد الهادي مهدي صالح4364261521006039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الفاطمية للبناتادبيصفين نصير غازي جبار4365261522081025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المثنى للبنينادبيسجاد عباس ولي حسين4366261521005030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416 تموز للبنين14اعدادية ادبيحمزه عيدان عبيد طالل4367261521006030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيرائد حسين جوده جبر4368261521043019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيحمزه سمير ابراهيم محي4369261521022026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المشكاة للبناتادبييسر صبحي عبودي سعيد4370261522094025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية دجلة للبنينادبيعباس صباح هادي صالح4371261521020031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الغدير للبناتادبينبأ عادل عبدالكاظم عجيرش4372261522086078

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسن عزيز حسين يمه4373261521047023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية النعمانية للبناتادبيشيماء عبد الرضا حديد حسن4374261522087040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الميمون للبنينادبيمهند حيدر سلمان جباره4375261521033122

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية دجلة للبنينادبيعباس صاحب طاهر هاشم4376261521020030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيزينة زيد محمد امين4377261522250019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية عشتار المختلطةادبيأالء سليم لطيف محسن4378261522170001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الزهراء للبناتادبيأيه غازي فيصل غباش4379261522097004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المثنى للبنينادبياسعد جميل عطوان هاون4380261521005010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد ماجد فزع صخي4381261521004009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية العزة للبناتادبيبراء عبد هللا بلبل غرب4382261522099004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد صاحب هليل سوسه4383261521004002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبياحمد جاسم كشمر وناس4384261521023001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الغدير للبناتادبيتبارك مهدي جاسم عوفي4385261522086014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيجوادين محمد عباس راهي4386261521023015
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الدبوني للبنينادبياحمد صباح عيسى كاظم4387261521034001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحسن ثجيل غضيب تركي4388261521043008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية األعراف المختلطةادبيمحمود عبداالمير عبود غبن4389261521161018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية المحاسن المختلطةادبياحمد حسن راضي غالي4390261521150003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةادبيضيف ماجد ابراهيم علي4391261521168007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية العزة للبناتادبينرجس حسين ياسر عبيد4392261522099041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية دجلة للبنينادبيبسام ماجد محمد طه4393261521020008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار حميد رشيد مسير4394261521004097

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى مختار ناجي حبيب4395261521017082

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الحي للبناتادبيضحى رعد مربط حنظل4396261522107011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الدجيلة المختلطةادبيعبدالرسول جبار شمكلي عيسى4397261521152010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية النور للبناتادبيساره خيري نوار خويط4398261522119031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية جصان للبناتادبيمريم كريم ساجت ضاحي4399261522071012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد فيصل جاسم زعيور4400261521004006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيأشجان وصفي سهيل حسين4401261522102002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية اليسر للبناتادبيهدى عبدالهادي علي فالح4402261522109114

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيزهراء عطا نجمان نافر4403261522250018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الزهراء للبناتادبياكرام يوسف سالم شلش4404261522097011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى شايع جبار والي4405261521017081

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الدجيلة المختلطةادبيسجاد خضير عباس مطير4406261521152005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية المناهل للبناتادبيانتضار غالي عاصي مروح4407261522115008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد علي طالب محسن عبد الحسين4408261521018051

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد سليم محمد ربيع4409261521015144

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية دجلة للبنينادبيمحمد رياض عبود رزوقي4410261521020053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية رقية للبناتادبيضحى حسين عبد االمير عبود4411261522078028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية رملة للبناتادبيدموع كريم ابيش عباس4412261522075013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الزاكيات للبناتادبيساره مهدي صالح جاسم4413261522103031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيحسام فرج عبد هللا حمود4414261521201036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيمصطفى عويد شون محمد4415261521023095

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عبد النبي عنيد سباهي4416261521201172

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية عمود الدين للبنينادبيعلي وميض كاظم احمد4417261521031021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المصطفى للبنينادبيمهيمن علي عباس ثجيل4418261521019045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المثنى للبنينادبيحسين كاطع عواد هويش4419261521005024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الرحمانية المختلطةادبيظافر صباح مفتن شياع4420261521153011
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية ابن رشد للبنينادبياحمد عباس فاضل عباس4421261521047004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الكوت المسائية للبنينعلميصالح حسن كصاب رشيد4422261511201073

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيحوراء حسان حميد عرموط4423261522251010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية حلب للبنينادبيكرار عقيل فيحان حمود4424261521013136

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية حلب للبنينادبيعلي مالك كريم بصل4425261521013112

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الخوارزمي للبناتادبياالء طالب ناصر سلومي4426261522111006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية تبارك للبناتادبيمريم محمد معارج سويف4427261522077013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية حلب للبنينادبيليث عباس حسين خضير4428261521013142

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيساره ثابت ذياب حمزه4429261522155009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الخوارزمي للبناتادبياسراء عيدان سلمان مريوش4430261522111005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيفرح عبد الحسن يوسف علوان4431261522084041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الكوثر للبناتادبيسعاد كريم محمد حميدي4432261522083054

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب عباس كاظم محمود4433261522110030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الكوثر للبناتادبيايات فائق وحيد كريم4434261522083011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيامنه خليل هاشم حسن4435261522108004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الغسانية المختلطةادبيزيد خالد حميد عالوي4436261521156016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيلمياء باهي جاسم حميد4437261522084045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيصابرين كريم جودة عكظ4438261522112030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية البشائر للينينادبيمحمد نعيمه خنجر شفلح4439261521164018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيأثير فاضل دبعن عبدهللا4440261521206001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية حلب للبنينادبيمحمد علي عبد سلمان4441261521013166

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الدبوني للبناتادبينبأ فاضل محمد حميدي4442261522098006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيعدي منيهل سبهان سعيد4443261521023057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب كاظم صديان صكبان4444261522112025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي يوسف حربي فاضل4445261521044032

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية حلب للبنينادبيعلي محمد علي ظاهر4446261521013116

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبنين اسعد تركي غالب4447261522079007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيأسراء حافظ جبار كاظم4448261522084001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيوسن محمد كاظم عبد علي4449261522251032

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الموفقية للبناتادبيشيخه حسن لعيبي نوار4450261522093034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيرانيا حاتم عمران محمد4451261522108010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411 تموز للبنين14اعدادية ادبيصادق عباس غانم علي4452261521006045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية طه االمين للبنينادبيمؤيد غازي جاسم علي4453261521026043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية االنتصارات للبناتادبيداليا فاضل محمد جاسم4454261522072016
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية رقية للبناتادبيليالي علي مطر عواد4455261522078037

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية تبارك للبناتادبينورا عباس مكطاع كاظم4456261522077015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الكوت المسائية للبنينادبيمسلم هاشم كاظم صالح4457261521201252

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية حامل اللواء المختلطةادبياخالص جاسم جابر عامر4458261522155002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية رقية للبناتادبيانتظار حسن رشيد اسماعيل4459261522078007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيطيبه عالء حسن رسن4460261522074037

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الموفقية للبناتادبيعلياء حسين هادي حسين4461261522093039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المثنى للبنينادبيخالد عبد الحسين محسن سلمان4462261521005028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيايالف علي رحم سومة4463261522250006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية السياب للبنينادبيحيدر خضير عكار محمد4464261521045018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبيعذراء حسن عبد الساده ناصر4465261522074038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اليسر للبناتادبيرواء حميد عبد جابر4466261522109056

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيبشرى شافع كاظم حمزه4467261522250009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ابن سينا المختلطةادبيمحمد رحيم خضير مطر4468261521166009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية التاميم للبناتادبيهبه محمد كريم حسن4469261522101021

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية البهجة المختلطةادبيزهراء حسين العيبي صالح4470261522167003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الحي للبناتادبينوره شمخي جبر عكيلي4471261522107016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اليسر للبناتادبياسراء سلمان ياسين طاهر4472261522109011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه يونس عجيل فرحان4473261522086065

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الميمون للبنينادبيحسن احمد علي عسكر4474261521033025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيشذى رحيم خضير كاظم4475261522089027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيسجا عبد دهش طويريج4476261522084028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد كريم حسون مخيف4477261521047131

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية البشائر للينينادبيتحسين عبدالساده صبيح علي4478261521164004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبينور طالب عبد الحمزه عرار4479261522108041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االحرار للبناتادبيهبه عبدالمنعم عباس عبد4480261522106041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيمنى فالح علي زاير4481261522112037

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيمريم راسم جوده شوكان4482261522108036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيعبد هللا عالء ادريس مجيد4483261521022048

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الوادي الخصيب  للبنينادبيغسان عمران مهدي جبر4484261521023073

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية سيد االنام للبنينادبيمهند كريم كاظم عباس4485261521046042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية تاج الدين للبنينادبيسعد حكيم ابراهيم كاظم4486261521032018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين علي عبد الحسين كاطع4487261522083024

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية رملة للبناتادبيصفاء ضياء رحيم يونس4488261522075033
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الزهراء للبناتادبياسماء عزيز خلف طاهر4489261522097010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الميمون للبنينادبيحسنين احمد درجال حسين4490261521033026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية السياب للبنينادبيمرتجى مهدي عبد الرضا خنجر4491261521045061

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيامجد جمال حسن محمد4492261521043005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406 تموز للبنين14اعدادية ادبيعماد كاظم ابراهيم خليل4493261521006073

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمة عبد الصاحب خيون غضبان4494261522103035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية عمود الدين للبنينادبيرضا كريم فضل رهيف4495261521031008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الموعظة المختلطةادبيحسين جبار كريم علي4496261521165004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية رملة للبناتادبينبأ محمد حسين عبد4497261522075046

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية االحرار للبناتادبينور حسام علي حسين4498261522106037

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الهدى للبناتادبيحنين كريم كاظم سلمان4499261522090012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االحرار للبناتادبيدعاء صباح محمد رضا4500261522106009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء كاظم صبار شفيق4501261522103023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الزاكيات للبناتادبيرؤى رشاد محمود عبد الشهيد4502261522103013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الحي للبناتادبيرواء سالم كريم سلطان4503261522107006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية المنصور المختلطةادبيمحمد حسن صاحب جوهر4504261521157034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية االنتصارات للبناتادبيداليا فالح نجم زبار4505261522072017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الغسانية المختلطةادبيصهيب جبار هالل شخير4506261521156018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الكرامة للبنينادبيجعفر جبار كاطع صافي4507261521004019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية عمود الدين للبنينادبيمحمد سرحان صباح عبيد4508261521031028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية عمود الدين للبنينادبيمنتظر مهدي عبد الصاحب جواد4509261521031031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية بدرة للبنينادبياحمد عبد المنعم توفيق محسن4510261521021005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية القطيف للبنينادبيياسر علي حسين ناصر4511261521041100

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب كاظم جابر حمزة4512261522112024

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الغدير للبناتادبيمروه كريم موازي جخير4513261522086066

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية اليسر للبناتادبينور عبدالحسين جبار صالح4514261522109105

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء عيد وثيج حسين4515261522083035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المثنى للبنينادبياحمد رياض خضر مطشر4516261521005004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية هاله بنت خويلد للبناتادبياساور باسم ابراهيم ناصر4517261522074001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية بلقيس للبناتادبيشهد عالء عبد االمير طهماز4518261522116029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الموفقية للبناتادبيحوراء ثامر رحمه عبد4519261522093016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الحسين للبنينادبيعلي خالد حمود عباس4520261521028029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الفاضالت للبناتادبيسالي سعيد حسين تعوبي4521261522082019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيكوثر عمار حامد خنجر4522261522084044
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيسجاد بشار غالي سعدون4523261521043023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الميمون للبنينادبيابا الفضل محمد قاسم علي4524261521033001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الكوت المسائية للبنينادبياحسان عالء حمزه عباس4525261521201003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المصطفى للبنينادبيذو الفقار علي حسين عبد الرضا4526261521019015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية دجلة للبنينادبيسيف عبد الكاظم راضي درويش4527261521020027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية بدرة للبناتادبيهدى مهدي صاحب اسماعيل4528261522117028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الحياة المختلطةادبيهبه زهير خوام ناصر4529261522151010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمحمد بديوي شاوي عوده4530261521202088

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيباسم حسن مريح خفيف4531261521043007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المشكاة للبناتادبيندى عمران نذير توفيق4532261522094020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الموفقية للبناتادبيحنان علي عويد شون4533261522093013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الميمون للبنينادبيعلي محيسن سباهي لعيبي4534261521033078

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الغسانية المختلطةادبيمحمد هادي حميد ذياب4535261521156035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية حلب للبنينادبيمحمد صبحي مصطفى حسن4536261521013159

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الموفقية للبناتادبيهدباء سهيل شراد طالع4537261522093065

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا علي يونس هاشم4538261521006056

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد عبد الهادي حلبوتي عليوي4539261521006008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية ابن رشد للبنينادبيحيدر كاظم هالل علوان4540261521047052

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمحمد نجم عبد كمر4541261521202096

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء هشام عز الدين محي4542261522081018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الزبيدية للبناتادبياريج شهيد مهدي حسين4543261522092003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية حلب للبنينادبيضياء داود جوده حمزه4544261521013076

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية بدرة للبناتادبيرغد عامر حميد رشيد4545261522117008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الحياة المختلطةادبياالء نجم عبدهللا كاظم4546261522151001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية دجلة للبنينادبيعلي محمد علي عباس محمد4547261521020046

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية السياب للبنينادبياحمد كريم شريف والي4548261521045006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية حلب للبنينادبيمحمد عبد الكريم ناجي عبود4549261521013162

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية الغسانية المختلطةادبيمصطفى عبدالكريم فيصل صالل4550261521156039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الغسانية المختلطةادبيجعفر موسى عبيد عبدهللا4551261521156010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية المدينة المنورة للبنينادبييحيى عباس ناصر عبود4552261521025080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبينبأ شاكر محمود بطاح4553261522073014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الموعظة المختلطةادبيحمزه عباس حبتور عبود4554261521165007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيتمارا علي عبد حسين4555261522251008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الميمون للبنينادبيمانع فاضل عباس عبد4556261521033094
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيزهراء مليوي حمزه جواد4557261522251016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبياسراء حمزه بنوان سلمان4558261522084006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية السياب للبنينادبيسجاد سالم احمد حسين4559261521045026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية رملة للبناتادبيشهد خالد عباس هاشم4560261522075030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية نور المصطفى للبنينادبيأرشد حسين عيال غالي4561261521015001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبياحمد عليوي عبيد عطيه4562261521205003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الغسانية المختلطةادبيضياء توفيق سلمان هاشم4563261521156019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية دجلة للبنينادبيهشام طالل مريوش جاري4564261521020064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية كصيبة المختلطةادبيمحمد حسن حميدي سلطان4565261521173021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية حلب للبنينادبيمحمد جاسم علوان حمزه4566261521013149

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيسجى اركان صالح محمود4567261522108025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميدعاء حامد كاظم علي4568261512108030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الزاكيات للبناتعلميزهراء عصام رحيم جميل4569261512103032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الزبيدية للبنينعلميمرتضى حسين جميل عبد هللا4570261511011170

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية الزهراء للبناتعلميقبس عالء عبد الكريم عناد4571261512097069

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية تاج الدين للبنينعلميحيدر رحيم عبيد شلكوم4572261511032013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتعلميرواء هاشم جواد كاظم4573261512108044

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الحمزة للبنينعلميبارق سالم حسين عاتي4574261511003030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية النعمانية للبنينعلميعلي عبد االله كاظم ولي4575261511009114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميمحمد رحيم عليوي وجر4576261511022155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلميعلي حسين عبد هللا عواد4577261511038044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميسجاد كاظم طعيمه سوسي4578261511022072

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية الحي للبناتعلميرسل سالم جخير سلومي4579261512107045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الحمزة للبنينعلمياحمد جياد كاظم محيسن4580261511003004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية سعيد بن جبير للبنينعلميكرار حسين عليوي سلمان4581261511022139

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية الحي للبناتعلمينبأ جمعه حسن ظاهر4582261512107096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتعلميفاطمه عبد هللا مجيد خلوهن4583261512088033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية الحي للبناتعلمينور حسن فندي حسين4584261512107100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية الغدير للبناتعلميحوراء رحيم محسن صيوان4585261512086020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية593اعدادية المشكاة للبناتعلميأيمان جاسم عليوي صبر4586261512094010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583اعدادية الفاضالت للبناتعلميمكارم كريم عبد علي4587261512082024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582ثانوية االنتصارات للبناتعلميساجده خيري ضاحي سلطان4588261512072022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581اعدادية فضة  للبناتعلميشروق ريسان بلعوط خفي4589261512095022

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء جاسب شايع حاجم4590261512090033
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العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميساره سلمان خليف موسى4591261512102046

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586ثانوية بلقيس للبناتعلميمها ثجيل جميل جوهر4592261512116040

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية الحي للبناتعلميزهراء كاظم مهدي صباح4593261512107057

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية فضة  للبناتعلميرنا سلمان ماشي عجيل4594261512095012

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569اعدادية النعمانية للبناتعلميزينب رحمان شمام عباس4595261512087058

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتعلميسماح جمال محسن صكب4596261512084019

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565ثانوية العزيزية االهلية للبناتعلمينورس نعيم احميد بجاي4597261512120121

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية الكوثر للبناتعلميعذراء خضر عبد الحسن حسين4598261512083091

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية ذات النطاقين للبناتعلميمروه هادي كريم محمد4599261512102064

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية الحي للبناتعلميزهراء جمال سلمان محيل4600261512107052

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562اعدادية هاله بنت خويلد للبناتعلميزينب عباس عبد ردام4601261512074019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574اعدادية الهدى للبناتعلميصفاء ثجيل ناموس عبد4602261512090051

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية الهدى للبناتعلمياريج حيدر غشيم علي4603261512090002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567اعدادية الحي للبناتعلميزهراء صالح هادي ناصر4604261512107055

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية582اعدادية الكرامة للبنينعلميمهند محمد ردام فهد4605261511004080

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية اليسر للبناتعلمينور عالء لعيبي جبر4606261512109077

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية اليسر للبناتعلميفاطمه عادل محمود مشيري4607261512109060

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية536اعدادية الزبيدية للبنينعلميمحمد خضير بدر علي4608261511011152

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى كاطع عبد صالح4609261511007170

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية عمود الدين للبنينادبيصالح عبد الحسن شمخي مجيد4610261521031010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية رقية للبناتادبيفاطمه محمد عاجل راضي4611261522078035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية الحي للبناتادبيوالء رعد مربط حنظل4612261522107020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمنعم حميد سلمان جداح4613261521155057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية النور للبناتادبيأيه حسن علي ياسر4614261522119002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمرتضى حسن عيدان هذال4615261521017080

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عباس ناصر جمعه4616261521017056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيحسين جواد كاظم فرحان4617261521022021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية الحي المسائية للبنينادبيجعفر صادق محيسن عبود4618261521202019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية النعمانية للبناتادبيرؤى قاسم ساجت سلمان4619261522087020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيمحسن محمد بادي نايف4620261521022081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيسالي علي عبد الحسن اميره4621261522250021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية الحي المسائية للبنينادبيحسن مهدي محسن عزيز4622261521202027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية النور للبناتادبيغفران كريم جميل خليف4623261522119037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية النعيم للبنينادبيسيف اثير عبد االمير عبد النور4624261521008020
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية سعيد بن جبير للبنينادبيمحمد محيسن حسب سعدون4625261521022087

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية االحرار للبنينادبيمصطفى كاظم ساجت زغير4626261521018057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية المنار للبناتادبيسدير حسين علي عباس4627261522076021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381اعدادية الحي للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا جميل4628261522107007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372اعدادية الحسين للبنينادبيحسن ريحان ثجيل حافظ4629261521028007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية الحسين للبنينعلميعبد هللا كويش هارون حسن4630261511028084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية بلقيس للبناتادبيآيات فاضل احمد محمود4631261522116003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيام البنين لطيف عنيد رضا4632261522102006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية األعراف المختلطةادبيسجى صالح داخل محمد4633261522161007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الفاضالت للبناتادبينبا علي عون حسن4634261522082030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403 تموز للبنين14اعدادية ادبيوضاح فاضل يوسف رحمن4635261521006113

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403 تموز للبنين14اعدادية ادبيحيدر عدنان شعالن جبر4636261521006033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية بو مدين المختلطةادبيماجد سيد مجيد شكايه4637261521154030

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الكوت للبنينعلمياحمد جالل عبد الحسن نزال4638261511001006
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