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الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية الجواهري للبنينعلميخضير داود خضير ياس1211511020029

الطب/جامعة بغداد702اعدادية النبوة للبناتعلميسارة سعد ياس خضير2211512145048

الطب/جامعة بغداد701ثانوية الراية للبنينعلميمريم خليل عبد مصطاف3211512021006

الطب/جامعة بغداد701ثانوية قزانية للبناتعلميآيات جابر ابراهيم موسى4211512104002

الطب/جامعة بغداد701اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد زهير شاكر لطيف5211511014022

الطب/جامعة بغداد700اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد عيدان عبد سليم6211511005021

الطب/جامعة بغداد700اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب خليل هادي خليل7211512138073

الطب/جامعة بغداد700اعدادية الزهراء للبناتعلميشهد حاتم عزاوي يحيى8211512138094

الطب/جامعة بغداد700اعدادية الزيتونة للبناتعلميايه قاسم علي رضا9211512092029

الطب/جامعة بغداد699اعدادية الخالص للبنينعلميأحمد هيثم عبد الخالق قاسم10211511002019

الطب/جامعة بغداد699اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميزهراء عباس طالب حسين11211512133011

الطب/جامعة بغداد698.8ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد طاهر عباس رضا12211511020069

الطب/جامعة بغداد698اعدادية الفاضالت للبناتعلميزينب اياد سعيد مجيد13211512102048

الطب/جامعة بغداد698اعدادية العراقية للبناتعلميضحى خالد محمد فاضل14211512139099

الطب/جامعة بغداد698اعدادية االنام للبناتعلميمالك علي جالل عبد الغفور15211512135162

الطب/جامعة بغداد698ثانوية الحمائم للبناتعلميميسره ثامر مجيد مهدي16211512122031

الطب/جامعة بغداد698اعدادية العراقية للبناتعلميزينب نايف سعيد رشيد17211512139073

الطب/جامعة بغداد698ثانوية الحريه للبناتعلميريم كنعان طالب ابراهيم18211512143054

الطب/جامعة بغداد698اعدادية المقدادية للبناتعلمييسرى يوسف مرعي حسن19211512140279

الطب/جامعة بغداد698اعدادية الفاضالت للبناتعلميرباب سعيد باشي محمد20211512102032

الطب/جامعة بغداد697اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينبأ صكبان عزيز ابراهيم21211512090092

الطب/جامعة بغداد697اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمحمد حيدر رشيد عباس22211511033072

الطب/جامعة بغداد697ثانوية اليرموك للبناتعلميمريم رائد جابر احمد23211512125029

الطب/جامعة بغداد697ثانوية الحمائم للبناتعلميسجا حسين علي صالح24211512122018

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية بابل للبناتعلميسارين كاظم حسين عباس25211512141045

طب الكندي/جامعة بغداد696ثانوية الحريه للبناتعلميرسل عامر صالح خلف26211512143040

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلمينجوى جاسم كريم محمد علي27211512133023

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية الزهراء للبناتعلميليلى عبد الجليل محمد مجيد28211512138123

طب الكندي/جامعة بغداد694ثانوية الحريه للبناتعلميزهراء حمزه سلمان عاشور29211512143058

طب الكندي/جامعة بغداد694ثانوية ذي قار للبنينعلميعباس ابراهيم اسماعيل بجاي30211511032016

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية المعارف للبنينعلميعمر حميد ابراهيم عويد31211511005135

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية فدك للبناتعلميتبارك جمال كاظم حمودي32211512156010

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية بابل للبناتعلميفاتن بالسم رمح مسرهد33211512141055

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميشهد ابراهيم سعدون فتاح34211512097070
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طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية كنعان للبنينعلميعلي طالب حسن جاسم35211511013056

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية الزيتونة للبناتعلميزينب عبد الستار سلمان داود36211512092068

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميعذراء عبد الرضا باقر علي37211512100023

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم موسى ناجي علي38211512138130

طب االسنان/جامعة بغداد710ثانوية الحريه للبناتعلميفاطمه شاكر محمود شاكر39211512143107

طب االسنان/جامعة بغداد699ثانوية الحريه للبناتعلميبسمه خليل ابراهيم اسماعيل40211512143024

طب االسنان/جامعة بغداد694اعدادية الوجيهية للبنينعلميعبد الرحمن حامد كاظم جواد41211511030024

طب االسنان/جامعة بغداد687ثانوية اور المختلطةعلميحيدر عبد الكريم هادي جاسم42211511211006

طب االسنان/جامعة بغداد685اعدادية الزهراء للبناتعلميابتهال وليد عبد العزيز مظلوم43211512138014

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية العراقية للبناتعلمينبأ علي عبد الرضا عبد االمير44211512139131

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية قزانية للبناتعلميزهراء عامر عادل فرمان45211512104011

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية خانقين للبنينعلمياحمد جالل حسين باشا46211511011012

الصيدلة/جامعة بغداد683ثانوية الحريه للبناتعلميضحى نبهان صالح ضايع47211512143093

الصيدلة/جامعة بغداد682.4ثانوية الحريه للبناتعلميريام جالل فرمان سلمان48211512143051

الصيدلة/جامعة بغداد681.7ثانوية الحريه للبناتعلميسرى أحمد أبراهيم عكاب49211512143077

الصيدلة/جامعة بغداد681اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميهبه ابراهيم كامل جواد50211512097108

الصيدلة/جامعة بغداد681اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميفاطمة ابراهيم محمود عبد هللا51211512137070

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية العراقية للبناتعلمينور سعد عباس علي52211512139134

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية الزهراء للبناتعلمينبأ ناصر جاسم جواد53211512138142

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الفارابي للبنينعلميمصطفى رافع محمد جميل54211511026041

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية ام عمارة للبناتعلميميسم حامد محمود ياسين55211512107037

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية المقدادية للبناتعلميشيماء ياسين جاسم احمد56211512140163

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية المنتهى للبناتعلميفاطمة خليل ابراهيم طالب57211512103045

النفط/الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية الفارابي للبنينعلميمحمد ستار فليح حسن58211511026033

النفط/الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميزينب شاكر هادي مهدي59211512160027

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية التحرير للبناتعلميحنين جليل عنجاص حسين60211512136016

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية السكري للبنينعلميزينب هادي مهدي عباس61211512046008

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد641اعدادية الخالص للبنينعلميحسين محمد عباس كاظم62211511002050

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد638اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء مازن عبد هللا عبد63211512102023

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد635ثانوية فاطمة للبناتعلميرؤى زومان عواد خلف64211512105010

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644اعدادية بلدروز للبنينعلميحسام حسن غائب مصطفى65211511007021

الهندسة/جامعة بغداد672اعدادية القدس للبناتعلميتبارك باسم غازي طاهر66211512110019

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية الحريه للبناتعلميزبيده مصطفى علي مهدي67211512143056

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية العدنانية للبناتعلميطيف علي عبد محمد68211512094064
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الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الزهراء للبناتعلميعذاب محمد يوسف حسن69211512138107

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية بابل للبناتعلميرند قتيبه شاكر محمود70211512141030

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية العراقية للبناتعلميحوراء كامل عبيد دحام71211512139036

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعارف سلمان خليل كاظم72211511052022

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية المقدادية للبناتعلميُعال طارق ذياب احمد73211512140180

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميرامي هشام حسين احمد74211511018009

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية النبوة للبناتعلمييسر رباح مهدي جاسم75211512145091

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميأحمد محمد صالح عبد76211511031009

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية المقدادية للبناتعلميمفاز غانم مجيد خلف77211512140226

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية بابل للبناتعلميزهراء علي جبار ارحيم78211512141035

الهندسة/جامعة بغداد656ثانويه الفجر الجديد االهليه للبناتعلميرانيه سعد عبد الوهاب أحمد79211512162006

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية المقدادية للبناتعلميزهراء طالب خزعل رضا80211512140108

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميسيف لؤي كاظم عباس81211511014094

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميدجله ادريس يحيى شمه82211512098014

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية المركزية للبنينعلميعلي ظاهر ادهم حياوي83211511004097

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد رياض كاظم شجاي84211511003096

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية الزهراء للبناتعلميأفنان طاهر احمد محمد طاهر85211512138004

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الزهراء للبناتعلميسمية محمد عبد الرحمن خلف86211512138092

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياسراء كمال رمضان ابراهيم87211512027001

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية المنتهى للبناتعلميشهد علي صالح علوان88211512103038

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية الجواهري للبنينعلميصافي رمزي صافي اسحاق89211511020032

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميبيمان حسين عبيد معارج90211512097026

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد673اعدادية العراقية للبناتعلميزهراء يونس حيدر حسون91211512139063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية تدمرللبناتعلميوديان حامد محمود مهدي92211512131018

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية النضال للبنينعلميموسى عبد الحسين هجر عباس93211511029063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد لطفي يوسف زيدان94211511005026

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية النبوة للبناتعلميريم عادل عباس فاضل95211512145031

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662اعدادية القدس للبناتعلمياسراء نعمان ثابت نعمان96211512110008

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية النبوة للبناتعلميفاطمه ياسر محمود عبد الرزاق97211512145065

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمينبأ ايوب جمعة حسن98211512137083

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية الشهيد عون للبنينعلميعبد االمير محمد علي بدر99211511050012

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية بابل للبناتعلميبراء عادل كندس ساري100211512141013

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد575.8ثانوية الفراقد للبناتعلميفاطمه عباس طاهر مصطفى101211512148016

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد575اعدادية االمام الزهري للبنينعلميحيدر عدنان سلمان حسن102211511052012
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الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد572اعدادية االمام الزهري للبنينعلميأحمد مجيد حميد عبد103211511052008

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد569اعدادية بلدروز للبنينعلميحكيم احمد عبد الكريم مطلك104211511007029

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد568ثانوية احمد شوقي المختلطةعلميعباس عالء حسين علي105211511231010

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565اعدادية الخالص للبنينعلميحيدر ناظم جواد كاظم106211511002072

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعبد االله قيس جودر عبد اللطيف107211511003052

العلوم/جامعة بغداد641اعدادية الخالص للبنينعلميأنس أحمد عباس سمير108211511002030

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية بلدروز للبنينعلميحيدر حافظ عبد الكريم مطلك109211511007033

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية العراقية للبناتعلميفاطمه سعدون ابراهيم رشيد110211512139115

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية االنام للبناتعلميشهد ايدن كريم مجيد111211512135118

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية سرى االهلية للبناتعلميتمارة عبد الكريم عباس ياسين112211512163003

العلوم/جامعة بغداد602ثانوية التأميم للبناتعلميديانا رعد حسين تقي113211512111017

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية المقدادية للبناتعلميايالف محمد شاكر محمود114211512140037

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب حامد اسماعيل علوان115211512117005

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية النبوة للبناتعلمينسرين سامي عبد الحسن محمود116211512145075

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد محمد عدنان عبد القادر117211511005027

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية الفاضالت للبناتعلمينور احمد محمود شكري118211512102090

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية البطوله للبنينعلميصالح مهدي محمد لفته119211511067020

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية ثابت بن قرة المختلطةعلميرافد صباح غازي سادر120211511222005

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمد موفق حامد محمود121211511007098

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية العراقية للبناتعلميزهراء عمار ياسين كاظم122211512139059

العلوم/جامعة بغداد592اعدادية خانقين للبنينعلمياسامة سليم ابراهيم خليل123211511011032

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية القدس للبناتعلمينور كرم خالد ابراهيم124211512110080

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميعلي حميد نصيف جاسم125211511018019

العلوم/جامعة بغداد589ثانوية الفارابي للبنينعلميمصطفى ناصر حساني عباس126211511026044

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية القرطبي للبنينعلميعامر برهان حازم ابراهيم127211511054034

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية اسد هللا للبنينعلميكاظم عباس فاضل ياسين128211511017050

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية خانقين للبنينعلميخلدون مأمون اسماعيل خورشيد129211511011054

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية المقدادية للبناتعلميطيبه محمد عبد الخالق عبد هللا130211512140176

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية ام حبيبة للبناتعلميايه عبد الودود غناوي علي131211512121016

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمود محمد كاظم جواد132211511007103

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية المقدادية للبناتعلميزهراء عواد علي ابراهيم133211512140112

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية خانقين للبنينعلميعالء شاكر سلطان بيرام134211511011087

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميهديل نوفل داود سلمان135211512100039

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعلي عامر حسين علوان136211511014130

185 من 4صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميسيف سعدون عدنان متعب137211511038038

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية اوراس للبناتعلميزينب حسن احسان حمدي138211512130007

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد اركان مجيد صباح139211511005153

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية المستقبل للبنينعلميعلي قيس عبود فالح140211511028012

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسام رياض مجيد كريم141211511014050

العلوم/جامعة بغداد578.6ثانوية الجواهري للبنينعلميحسن اسماعيل عبد الجليل احمد142211511020020

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية الزيتونة للبناتعلميهند نصيف جاسم داود143211512092141

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد548اعدادية التحرير للبناتعلميشهالء اياد طه ياسين144211512136047

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد546اعدادية الحجرات للبناتعلمينضال محمود محمد فرج145211512109033

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540ثانوية احمد شوقي المختلطةعلميحوراء عصام موسى عباس146211512231005

العلوم للبنات/جامعة بغداد569ثانوية الفراهيدي للبنينعلميايمان محمد محمود محمد147211512027002

القانون/جامعة بغداد624ثانوية الراية للبنينعلميعبد الملك هاشم طه ياسين148211511021006

القانون/جامعة بغداد613ثانوية التأميم للبناتادبيايمان صباح خماس جواد149211522111004

العلوم السياسية/جامعة بغداد564اعدادية كنعان للبنينادبيمالك مزهر محمد حياوي150211521013039

العلوم السياسية/جامعة بغداد557اعدادية ديالى للبنينادبيأحمد صافي مهدي حمندي151211521012003

العلوم السياسية/جامعة بغداد534اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيخضر علي دوشان تقي152211521081023

العلوم السياسية/جامعة بغداد523ثانوية الوطن للبنينادبيمهدي هادي مهدي اسماعيل153211521079037

العلوم السياسية/جامعة بغداد516ثانوية ام كلثوم للبناتادبيديانا احسان محمود محمد154211522132039

العلوم السياسية/جامعة بغداد515ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيبيداء حميد عدنان عبد الوهاب155211522168009

التمريض/جامعة بغداد662ثانوية الحد االخضر المختلطةعلمياثير صائب جرجيس احمد156211511208001

التمريض/جامعة بغداد662ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميهدير زهير حساني جواد157211512016019

التمريض/جامعة بغداد662اعدادية العراقية للبناتعلميساره محمود عبد الرضا علوان158211512139080

التمريض/جامعة بغداد660ثانوية الدؤلي المختلطةعلميمحمود سلمان عباس محمد159211511200029

التمريض/جامعة بغداد657.4ثانوية الفراقد للبناتعلميرونق قاسم محمد يوسف160211512148007

التمريض/جامعة بغداد657اعدادية القدس للبناتعلميزينب امزاحم علي محمد علي161211512110047

التمريض/جامعة بغداد654اعدادية المقدادية للبناتعلميزينب نزار متعب طعمه162211512140126

التمريض/جامعة بغداد652ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةعلميشفاء رشيد خليفة جاسم163211512202003

التمريض/جامعة بغداد641اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميصابرين طالب علي صالح164211512090065

التمريض/جامعة بغداد639اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميعبير مزهر محمد حياوي165211512090072

التمريض/جامعة بغداد636اعدادية المقدادية للبناتعلميزهراء صباح حسن خميس166211512140107

التمريض/جامعة بغداد636اعدادية المتنبي المختلطةعلميسيناء منذر حسن عويد167211512226016

التمريض/جامعة بغداد636ثانوية االمال للبناتعلمياديال مجيد كاظم سعيد168211512153005

التمريض/جامعة بغداد634ثانوية المحسن المختلطةعلميريم قحطان عبود يحيى169211512225008

التمريض/جامعة بغداد634اعدادية فدك للبناتعلميفاطمه محمد عبد هللا حسين170211512156036
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التمريض/جامعة بغداد633ثانوية اور المختلطةعلميفاطمة عبد االمير هادي عبد الحسن171211512211011

التمريض/جامعة بغداد629ثانوية المروة للبناتعلميحوراء سالم سليمان رشيد172211512158003

التمريض/جامعة بغداد629اعدادية االنام للبناتعلميهدايه عبد الكريم محمود سعد هللا173211512135188

التمريض/جامعة بغداد628ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميبنين حسن هادي عباس174211512160009

التمريض/جامعة بغداد628اعدادية الفاضالت للبناتعلميزمن محسن طالك فارس175211512102040

التمريض/جامعة بغداد627ثانوية الزهور للبناتعلميحنين باسم محمد عبد الحسين176211512113011

التمريض/جامعة بغداد627اعدادية بابل للبناتعلميحوراء حامد ماهود سليمان177211512141016

التمريض/جامعة بغداد626ثانوية عتبة للبناتعلميحنين كريم مسرهد سعد178211512167003

التمريض/جامعة بغداد623ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميآيه حسن احمد علي179211512160001

التمريض/جامعة بغداد623اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسماح خلف محمد صالح180211512090055

التمريض/جامعة بغداد623اعدادية بابل للبناتعلميناديه طه رشيد خلف181211512141065

التمريض/جامعة بغداد622.4ثانوية الفراقد للبناتعلميزينب طارق قاسم صادق182211512148012

التمريض/جامعة بغداد622ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميزينب جاسم جبار رضوان183211512160021

التمريض/جامعة بغداد622ثانوية اليازجي المختلطةعلميزهرة محمود حسن خلف184211512223004

التمريض/جامعة بغداد621اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينوره يونس دريعي كامل185211512090108

التمريض/جامعة بغداد621اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميالهام كامل محمود محمد186211512100006

التمريض/جامعة بغداد618اعدادية العراقية للبناتعلميأنفال محسن عبد عباس187211512139002

التمريض/جامعة بغداد616اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسيمون مزهر محمد حياوي188211512090057

التمريض/جامعة بغداد614اعدادية بابل للبناتعلميلهيب حميد عبد الحافظ صالح189211512141059

التمريض/جامعة بغداد614ثانوية جمانة للبناتعلميفرقان عبد الحكيم عامر احمد190211512095023

التمريض/جامعة بغداد613ثانوية العدنانية للبناتعلميدعاء عصام شكر محمود191211512094026

التمريض/جامعة بغداد613اعدادية المقدادية للبناتعلميسجى حامد حسين كاظم192211512140138

اللغات/جامعة بغداد614ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه محمد محسن كاظم193211522153049

اللغات/جامعة بغداد603ثانوية ام كلثوم للبناتادبيشيماء خضير عباس ابراهيم194211522132060

اللغات/جامعة بغداد516اعدادية بابل للبناتادبيايمان مجيد حميد حسين195211522141019

اللغات/جامعة بغداد506ثانوية المروة للبناتادبيطيبة كمال سكران رشيد196211522158013

اللغات/جامعة بغداد503اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيوميض محمود جبار احمد197211521003041

اللغات/جامعة بغداد494ثانوية االنصاري للبنينادبيحسين محمد الزم جابر198211521080009

اللغات/جامعة بغداد493ثانوية اليرموك للبناتادبيمريم صادق جاسم رستم199211522125030

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية ام كلثوم للبناتادبيبهار جبار علي جان شريف200211522132025

اللغات/جامعة بغداد491ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعادل فرحان خضير عباس201211521241009

اللغات/جامعة بغداد488ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزينب فارس نصر صالح202211522160004

اللغات/جامعة بغداد486ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيمريم عباس زبال حمدان203211522170038

اللغات/جامعة بغداد482ثانوية جمانة للبناتادبيمياسه عبيد احمد حسن204211522095024
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اللغات/جامعة بغداد482اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا سعيد205211521003023

اللغات/جامعة بغداد479ثانوية عائشة للبناتادبيأزهار نصيف مجيد أحمد206211522101001

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية ديالى للبنينادبيعبد القادر حسين عبد زيدان207211521012035

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية بردى المختلطةادبيبالل نجم احمد جاسم208211521229003

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية التوحيد المختلطةادبيمصطفى محمود ضاحي زبار209211521232010

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية لكش للبناتادبيسجى حسن فليح حسن210211522149012

اللغات/جامعة بغداد474ثانوية دمشق للبنينادبيصفاء هشام خضير محمود211211521048009

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية ابن يونس المختلطةادبيبهجت مزهر علي محيسن212211521228004

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية البوادي المختلطةادبياستبرق عدنان حميد حسين213211521216004

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية النسائم المختلطةادبيزينب هادي مهدي وشل214211522254003

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيايناس مجبل احمد محمد215211522099014

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية التأميم للبناتادبيزينب عصام الدين نجم الدين امين216211522111018

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية رسالة االسالم للبناتادبينورة ياسين فاضل حبيب217211522137038

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيفاطمه سعد ناجي علي218211522210003

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيايالف جمعه محمد حسين219211522098009

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيزينب فائق اسماعيل حنتوش220211522208008

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزينب عماد احمد سلمان221211522098026

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيعلي رعد علي خلف222211521275034

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعباس خضير مصطفى خلف223211521010030

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية الطائف للبناتادبيرقيه محمد علي موسى حسن224211522159013

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء طارق محمد رشاد محمود225211522155056

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية االمال للبناتادبيآية صالح حسن ميرزا226211522153006

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية اول حزيران للبنينادبيحمزة رسول مرتضى نصوف227211521062015

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية شورش للبنينادبيحسين أحمد حاتم ردام228211521076026

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية اليرموك للبناتادبيأسراء عبد هللا عمران اسود229211522125001

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الطائف للبناتادبيرهام موفق نجم عبد هللا230211522159015

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية لكش للبناتادبيغفران حسين كاظم عباس231211522149020

االعالم/جامعة بغداد587ثانوية المروة للبناتادبيامل عزيز فياض الحج232211522158018

االعالم/جامعة بغداد527اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد هللا سالم مجيد ياس233211521278060

االعالم/جامعة بغداد519ثانوية الزهور للبناتادبيزينب سلمان مجيد رشيد234211522113010

االعالم/جامعة بغداد510ثانوية الوطن للبنينادبيعلي فاضل عباس ياسين235211521079024

االعالم/جامعة بغداد509اعدادية المركزية للبنينادبيأحمد سامي عبد العزيز علي236211521004001

االعالم/جامعة بغداد504ثانوية الحكماء المختلطةادبيمنهل فرج عواد محمد237211521244005

االعالم/جامعة بغداد490ثانوية سعد للبنينادبيحسين عبد الرحمن صالح مهدي238211521060004
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد488اعدادية الخيزران للبناتعلميدعاء اياد جابر دنبوس239211512147014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد470اعدادية مندلي للبنينادبيشداد محمد سلمان مدب240211521034017

العلوم االسالمية/جامعة بغداد465اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياوس حميد عبد هللا رشيد241211521278110

العلوم االسالمية/جامعة بغداد464ثانوية حمرين المختلطةادبينور خضر نوري حمد242211522205019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد463ثانوية التضامن للبنينادبيرعد ابراهيم عبود محمود243211521019005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462ثانوية سعد للبنينادبيجواد مهدي احمد سعيد244211521060003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460ثانوية ام قصر للبنينادبيشهد احمد حاكم نصيف245211522047004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن جاسم محمد كاظم246211521026008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459ثانوية الفراهيدي للبنينادبيشهاب احمد نصيف جاسم247211521027025

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459ثانوية لكش للبناتادبياالء علوان هادي حسين248211522149005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456اعدادية الفلق للبنينادبيعواد حاتم عواد داود249211521023057

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456ثانوية الوالء المختلطهادبيمحمود علي محمد عبد هللا250211521236027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمرتضى فالح محمد اسماعيل251211521221013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم خضر ابراهيم محمود252211522140107

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم عبد هللا حسن علي253211522138066

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453اعدادية بني سعد للبنينادبيخليفة سعد مزهر عباس254211521008027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية فدك للبناتادبيوسن يوسف سلمان عيسى255211522156039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد صادق ياسين حسين256211521025026

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية ابن عقيل للبنينادبيابراهيم عباس علي هادي257211521041001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية الزمخشري المختلطةادبيغزوة كريم مهدي حمد258211522221006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيجاسم كنعان دحام فهد259211521261005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية المتنبي المختلطةادبيشهد كريم فاضل علي260211522226019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيايمن برع عبد الحسين بربوتي261211521260002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهدى عامر ضاري جاسم262211522097091

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية النسائم المختلطةادبيحسين ياس خضير عباس263211521254008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيرحاب صالح جرمط حسين264211522165013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية الخنساء للبناتادبيضحى عماد كاظم كرم265211522117019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء نعمه احمد حسين266211522136029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيفاطمه قيس كامل هاشم267211522137029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيداود جبار نعمان علوان268211521038051

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451ثانوية الدؤلي المختلطةادبيمحمد حميد صبار ابراهيم269211521200015

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451اعدادية المقدادية للبناتادبيهند جاسم محمد فرحان270211522140134

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيعز الدين محمد احمد عبد هللا271211521272048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451ثانوية الثمرات للبناتادبيسجى حميد نوري كاظم272211522169014
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي احمد نصيف جاسم273211521038096

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية تماضر للبناتادبيسندس علي عباس عبر274211522091043

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمهدي فخري مهدي علوان275211521041038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد خليل اسماعيل جاسم276211521038137

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزينب احمد يوسف حسن277211522098024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية تماضر للبناتادبيآمنه حسن محمود احمد278211522091002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبينور محمد شهاب سلمان279211522207014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعلي محمد حمود محمد280211521018035

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449ثانوية الروابي للبناتادبياالء صيهود مولود هادي281211522146008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسوان نعمان سلمان مهدي282211522155011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية فاطمة للبناتادبيغفران شاكر محمد علي283211522105015

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية الزيتونة للبناتادبياسماء يحيى داود مولود284211522092014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية اليرموك للبناتادبيمروه حميد راشد جميل285211522125029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفرقان محسن حسون كاظم286211522160009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية التحرير للبناتادبياسراء اياد احمد اسماعيل287211522136002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي مساعد علي حمد288211521049014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيشمس ثاير حاتم طه289211522133040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية االمال للبناتادبيأيناس فاضل أسود جارك290211522153009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية الوالء المختلطهادبيرسول علي مجيد رشيد291211521236012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية التوحيد المختلطةادبيصهيب ياسر عباس حسن292211521232005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية بابل للبناتادبيسرى عبد هللا حسون محمد293211522141054

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية المروة للبناتادبيسجى صالح عبد هللا وهيب294211522158011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيرافع نجم سلمان صالح295211521271011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية الدؤلي المختلطةادبيايمان جاسم محمد علي296211522200002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية االماني المسائية للبناتادبيياسمين داود سلمان حسين297211522292039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية الخيزران للبناتادبيرانيا عدنان سلمان حسين298211522147015

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى ثاير احمد الياس299211521001052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيساره سالم قاسم عبد االمير300211522100026

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية الحجرات للبناتادبينوره حيدر اكبر علي301211522109042

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية مندلي للبنينادبيامير صالح حسين فرحان302211521034006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية الهاشمية المختلطةادبيشجى وليد مهدي حسين303211522237006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الطائف للبناتادبيسارة راضي احمد سلمان304211522159019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيميادة سلمان راضي محمد305211522155102

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الوطن للبنينادبيعباس سعدون حمزة محمد علي306211521079014
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيفاضل حميد عباس عبد الحسن307211521222014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية ام ابيها للبناتادبيضحى محمد شهاب حمد308211522171013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية جمانة للبناتادبيشيماء علي خلف عيسى309211522095017

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسام محمد علي عباس310211521065020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرواء سالم ياسين عباس311211522121061

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيحنين محمد حميد علي312211522133012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيميس نعمان علي حسين313211522155103

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444ثانوية البوادي المختلطةادبيعمر ثامر حمادي حتحوت314211521216014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية االمام الزهري للبنينادبينزار حميد كيطان كرز315211521052052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى طه محمد يعقوب316211521017048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444ثانوية نزار المختلطةادبيحنين قاسم محمد جواد317211522204003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية ديالى للبنينادبيأحمد سعدون جميل خيرات318211521012002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى قيس كامل هندي319211521004075

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية المنتهى للبناتادبيعذراء صباح محمد صالح320211522103040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443ثانوية تدمرللبناتادبيهدى عدنان ججان كاظم321211522131012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية مندلي للبنينادبيمنيب طه وسمي زيدان322211521034052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية القرطبي للبنينادبيايمن عبد سالم محمد323211521054014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبييوسف محي محمد حميد324211521010070

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443ثانوية المنفلوطي للبنينادبيمحمد عبد الكريم كيطان مبارك325211521061008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية ام قصر للبنينادبيرفاء عبد المنعم مهدي علو326211522047002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية المنتهى للبناتادبيسندس ابراهيم عمر حمودي327211522103029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية اسد هللا للبنينادبيسيف علي اسماعيل خليل328211521017025

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية النظامية المختلطةادبيزهراء ناظم مهدي عنيز329211522206004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية االديبة للبناتادبيرضاء قحطان كريم فرج330211522114004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية بلقيس للبناتادبيسجى هوبي عباس عزاوي331211522106013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية البشير للبنينادبياية طالب اسماعيل عبد332211522057002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي عماد أحمد اسماعيل333211521081039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمازن حميد ابراهيم حسين334211521041029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمحمد حميد فهد حسن335211521261010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيانوار حامد تركي عبد هللا336211522261001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية الوديعة للبناتادبيشفاء احمد امين حسون337211522129008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية فدك للبناتادبيصابرين عباس حسين علي338211522156027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية بابل للبناتادبيبتول جاسم حسين جاسم339211522141022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية االمال للبناتادبيزينه اسماعيل حسين اسماعيل340211522153030
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي جمال كامل سبع341211521038101

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه ماجد عزيز مراد342211522153048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية ام ابيها للبناتادبيايناس يونس محمد علوان343211522171006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمصطفى ثاير حسين عبار344211521237006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية تماضر للبناتادبيرسل علي خميس عباس345211522091028

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية ام القرى للبناتادبينسرين جمال محمد سلمان346211522127037

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية الزهور للبناتادبيسلمى اسعد محمود جبار347211522113012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الزهور للبناتادبينور حيدر عبد الحر مهدي348211522113022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية العذراء للبناتادبيايمان صقر سهيل عبد هللا349211522154004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية اسد هللا للبنينادبيحاتم فالح حاتم أحمد350211521017011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الروابي للبناتادبينهى كريم عمر خضير351211522146059

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية لكش للبناتادبيعلياء حسن سبتي حسن352211522149018

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية القرطبي للبنينادبياجود كاظم عبد الكريم حسين353211521054001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمروه ثاير حسين عبار354211522237007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية المعارف للبنينادبيحيدر حميد عبد هللا احمد355211521005016

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية تماضر للبناتادبيآيات ابراهيم عبد محمد356211522091004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية شورش للبنينادبيعلي فاضل شاه منصور ناصر357211521076079

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء طالب حافظ سالم358211522112011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد ضياء الدين عبد هللا نعمان359211521065074

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية تماضر للبناتادبيزينه زاحم محمد سلمان360211522091037

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية اليرموك للبناتادبيدعاء محمد علي حسين361211522125010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيانفال رشيد حميد علوان362211522133009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية االمال للبناتادبيرسل ساجد محمود خميس363211522153021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الخيزران للبناتادبيريام علي حسين سعيد364211522147019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية مندلي للبنينادبيعباس محمود احمد حسن365211521034019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية الخرطوم المختلطةادبيأوس عدنان مبارك حميد366211521241003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد عبد الحميد محمود مراد367211521008065

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيأسراء نوفل محمد مصطفى368211522263004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيام البنين كاظم غضبان جاسم369211522133007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية بلقيس للبناتادبيرواء نجم عبد الحسين علي370211522106012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية المقدادية للبناتادبيغفران قاسم محمد علي371211522140088

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية النبوة للبناتادبيايناس كيالن صادق خزعل372211522145009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية الرواد للبنينادبيطالب كاظم رحيم جلعود373211521077059

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية الوجيهية للبنينادبيحمزه محمد عباس حسين374211521030015
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد519ثانوية سرى االهلية للبناتعلميزينب حسام صبري عباس375211512163007

الفنون الجميلة/جامعة بغداد519اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياسماعيل مظفر عبود شهاب376211511014039

الفنون الجميلة/جامعة بغداد494اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسن علي صالح ابراهيم377211511014056

الفنون الجميلة/جامعة بغداد469ثانوية التضامن للبنينادبياحمد كريم كيطان عايش378211521019001

الفنون الجميلة/جامعة بغداد457ثانوية ام كلثوم للبناتادبيبيريفان هاشم محمد علي379211522132027

الفنون الجميلة/جامعة بغداد457اعدادية القدس للبناتادبيزينب نجم عبود شاكر380211522110028

الفنون الجميلة/جامعة بغداد456اعدادية المقدادية للبناتادبياسماء جاسم محمد سلمان381211522140010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد455ثانوية اليازجي المختلطةادبيياس خضير عباس حسين382211521223041

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيميسم ثاير علي محمود383211522208014

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عبد الجبار صالح مهدي384211521077101

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454اعدادية الزيتونة للبناتادبيآواز صالح عباس محمد صالح385211522092007

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454ثانوية الفارابي للبنينادبيعيسى عبد العزيز عبد هللا حسون386211521026032

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454اعدادية المقدادية للبناتادبيايه سعد سلمان حسن387211522140017

الفنون الجميلة/جامعة بغداد452اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي شاكر محمود حسن388211521063030

الفنون الجميلة/جامعة بغداد452ثانوية السهول المختلطةادبيبسام خالد هراط محمد389211521209004

الفنون الجميلة/جامعة بغداد451اعدادية شورش للبنينادبيياسر سعد جاني مراد390211521076164

الفنون الجميلة/جامعة بغداد451ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمحمد علي راضي حبيب391211521041031

الفنون الجميلة/جامعة بغداد451اعدادية الخيزران للبناتادبيرانيا قيس جواد مساعد392211522147016

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450اعدادية المعارف للبنينادبيحسن يوسف احمد عبد393211521005015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450ثانوية بلقيس للبناتادبيحنين محمد جاسم محمد394211522106010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450ثانوية االديبة للبناتادبينورس سامي علي جاسم395211522114020

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعلي ماجد عطيه خلف396211521228016

الفنون الجميلة/جامعة بغداد449ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعلي نهاد محمد مرهون397211521231010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد448ثانوية العذراء للبناتادبيهبه خالد حمد عبد هللا398211522154031

الفنون الجميلة/جامعة بغداد448اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب غالب كاظم منهل399211522102019

الفنون الجميلة/جامعة بغداد447اعدادية المقدادية للبناتادبيهديل سيف الدين محمود عبد هللا400211522140132

الفنون الجميلة/جامعة بغداد447اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسين زيد شياع علي401211521031005

الفنون الجميلة/جامعة بغداد447ثانوية الزمخشري المختلطةادبياحمد عماد حسام محمد402211521221002

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمحمد غافل حجي محمد403211521228026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445ثانوية الخلود للبناتادبيزينب حامد عبد عباس404211522164015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445ثانوية البحيرة للبناتادبيفاتن خضير عباس لفتة405211522120009

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيخلود ماجد مصطفى جاسم406211522155035

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445اعدادية المقدادية للبناتادبيورده حسب هللا خميس لفته407211522140136

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيوليد خالد ابراهيم حسن408211521014071
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد444اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي عدنان نجم خفيف409211521063031

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعدنان وليد جبار حسن410211521059014

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي محسن حسين عيسى411211521049013

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية الزيتونة للبناتادبيساره جالل اسماعيل خليل412211522092046

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزهراء محمد علي خميس413211522234009

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية الفاضالت للبناتادبيضحى نوري ابراهيم جعفر414211522102026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية القدس للبناتادبيآية حامد عباس محمد415211522110002

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442ثانوية بلقيس للبناتادبيرقية كريم كيطان عايش416211522106011

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيانمار سلمان علي حميد417211521014013

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيليث محسن فليح حسن418211521081047

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن خميس غازي خلف419211521026010

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية القدس للبناتادبيدانيه فالح مزهر عباس420211522110015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه عماد علي عبد الحسين421211522129015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية التأميم للبناتادبيبراء كاظم رضا كمر422211522111006

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية االمال للبناتادبيرسل سالم محمد داود423211522153022

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية الرواد للبنينادبيغنام عباس سلمان خلف424211521077084

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمهند قحطان جليل اسماعيل425211521273060

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439الخارجيونادبيمحمد عباس جميل مهدي426211521400041

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعلي جعفر عباس حسين427211521018032

الطب/الجامعة المستنصرية695اعدادية االنام للبناتعلميفرح واثق يونس محمد صالح428211512135142

الطب/الجامعة المستنصرية695ثانويه الفجر الجديد االهليه للبناتعلمياسماء محمد عبد المطلب خليل429211512162003

الطب/الجامعة المستنصرية692.8ثانوية الجواهري للبنينعلميلؤي فائق عبد حميد430211511020058

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية القدس للبناتعلميدينا مصعب فيصل عمر431211512110028

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية العراقية للبناتعلمينورس زيد عبد المنير عبد العزيز432211512139137

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية الوجيهية للبنينعلمياحمد رافد عبد الكريم احمد433211511030004

الطب/الجامعة المستنصرية690.5ثانوية الفراقد للبناتعلميفرح محمود ابراهيم اسماعيل434211512148017

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية الخالص للبنينعلميعلي عطا هللا علي سبتي435211511002127

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية التحرير للبناتعلميشهد سالم مهدي حسون436211512136044

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية الزيتونة للبناتعلميسجى ابراهيم رمضان محمد437211512092081

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية اور المختلطةعلميايمان خضير عباس جواد438211512211005

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية عتبة للبناتعلميضحى مجيد راضي كرمش439211512167007

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية الدؤلي المختلطةعلميزينب نزهان شوكت حسن440211512200003

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمحمد سالم اسماعيل شبيب441211511031046

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية الفاضالت للبناتعلميبراء حيدر علي قاسم442211512102014
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طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية الروابي للبناتعلمينوره احمد عطا مهدي443211512146032

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية الزهراء للبناتعلمينبأ يونس عبود ياسين444211512138143

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميسجى عبد الستار جبار محمد445211512137057

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية ام عمارة للبناتعلميزهراء مأمون ناجي ساجي446211512107016

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية الزهور للبناتعلميصبا عباس توفيق سلمان447211512113031

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية االنام للبناتعلميدانيه احمد علي الفت448211512135056

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمياسماء يوسف علو بريسم449211512134007

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية الخالص للبنينعلميكرار عبد الكريم علي فاضل450211511002140

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية ام حبيبة للبناتعلميزينب عصام بالل عباس451211512121036

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية النبوة للبناتعلمينهى عادل عثمان علوان452211512145077

الهندسة/الجامعة المستنصرية661اعدادية االنام للبناتعلميود محسن احمد مصطفى453211512135191

الهندسة/الجامعة المستنصرية659اعدادية بني سعد للبنينعلميعلي ناظم جساس منخي454211511008028

الهندسة/الجامعة المستنصرية658اعدادية المنتهى للبناتعلميتقى حسن فاضل حسن455211512103010

الهندسة/الجامعة المستنصرية657اعدادية التحرير للبناتعلميبراء سعدي لطيف حسين456211512136013

الهندسة/الجامعة المستنصرية655ثانوية اور المختلطةعلميزينب عبد الكريم عبد الرضا موسى457211512211010

الهندسة/الجامعة المستنصرية654ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي ابراهيم كاظم رشيد458211511020039

الهندسة/الجامعة المستنصرية653اعدادية التحرير للبناتعلميعبير سعدي لطيف حسين459211512136055

الهندسة/الجامعة المستنصرية653اعدادية كنعان للبنينعلميعبد المؤمن سالم داود حسن460211511013049

الهندسة/الجامعة المستنصرية652اعدادية ميثم التمار للبنينعلميمحمد قاسم عبود ردام461211511025033

الهندسة/الجامعة المستنصرية652ثانوية دمشق للبنينعلمياحمد عباس حسين علي462211511048001

الهندسة/الجامعة المستنصرية649ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميحنين عبد االمير عباس حسن463211512160010

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الزهراء للبناتعلميميس مقداد جاسم محمد464211512138139

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميهمام هادي علوان محمد465211511003124

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية بني سعد للبنينعلميوسام شهاب احمد قصاب466211511008045

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية الحريه للبناتعلميزهراء سمير اسماعيل محمد467211512143060

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية العراقية للبناتعلميميس قحطان سعود حسن468211512139128

الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية اور المختلطةعلمينبأ عباس كاظم حسين469211512211015

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء شاكر حسن حسين470211512160017

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية االمال للبناتعلميطيبه بكر محمود علوان471211512153021

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمد حامد حمزه جواد472211511085120

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية البينات للبناتعلميفاطمة حازم عبود عباس473211512116028

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمد قصي عبد الجبار شاكر474211511085132

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية الحريه للبناتعلميسندس محمد محي محمد475211512143082

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية ابن الفارض للبنينعلمياشراق جاسم رسول قيس476211512015001
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الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية النبوة للبناتعلميزهراء اسامه عبد المهدي فاضل477211512145033

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميأيوب عامر مطلب غبن478211511059004

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية الحريه للبناتعلميغفران خالد عواد حمود479211512143103

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية كنعان للبنينعلميوائل طالب حسب هللا سرحان480211511013095

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية الزيتونة للبناتعلميافنان قيس طعمه خليفه481211512092021

الهندسة/الجامعة المستنصرية639النازحاتعلميتقى يحيى عبد هللا عمارة482211512501001

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية البطوله للبنينعلميعلي أحمد فاضل يوسف483211511067026

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية المقدادية للبناتعلميقطر الندى مزهر حسين خضير484211512140204

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية ميثم التمار للبنينعلميمحمد محمد حسن فليح حسن485211511025034

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية العراقية للبناتعلميديار سعيد رشيد باقر486211512139042

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية قزانية للبناتعلميمها ستار صيهود صالح487211512104021

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية المستقبل للبنينعلميمرتضى نجاح محمد عبد488211511028023

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميرسل وفاء اسماعيل عبد الجبار489211512165009

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الزيتونة للبناتعلميايالف وسام عبد القادر عبد هللا490211512092027

الهندسة/الجامعة المستنصرية633.2ثانوية الجواهري للبنينعلمينوار صباح محسن علي491211511020084

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية بلدروز للبنينعلميعلي باسم محمد احمد492211511007060

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية بلدروز للبنينعلميعلي ياسين ذياب سلمان493211511007068

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الزهراء للبناتعلميهبة هللا رعد جبار صالح494211512138158

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميزينب عامر عبد الحسن عويد495211512134030

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية االنام للبناتعلميرانيا اميد جاويد سعيد496211512135067

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعلي سعد محمد مصحب497211511014129

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية559اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعماد عامر فاضل عباس498211511031035

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميكميل عدنان عبد هللا الياس499211511031040

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية العراقية للبناتعلميسجى حسين خلف حسين500211512139081

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية المركزية للبنينعلمياكثم مصطفى احمد محمد501211511004024

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية بلدروز للبنينعلميحسين باسم رشيد خلف502211511007026

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية بلدروز للبنينعلميمصطفى ياسين ذياب سلمان503211511007116

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعلي حوم مهدي علي504211511031029

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية مندلي للبنينعلميفارس جوامير وفر حالوب505211511034031

العلوم/الجامعة المستنصرية600اعدادية الفاضالت للبناتعلميوالء جليل جاسم الياس506211512102104

العلوم/الجامعة المستنصرية599اعدادية النبوة للبناتعلميسجى محمد فاضل مجيد507211512145054

العلوم/الجامعة المستنصرية596اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد مصطفى محمد عبد508211511002167

العلوم/الجامعة المستنصرية592اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميياسر احمد عبد االمير وهيب509211511018038

العلوم/الجامعة المستنصرية585اعدادية النازحين االولى للبنينعلميغيث ثائر يوسف زباله510211511085108
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العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية فدك للبناتعلميزهراء ابراهيم فاضل عباس511211512156021

العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية الخالص للبنينعلميعلي الهادي عادل طاهر جاسم512211511002117

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعلي ماجد علي ابراهيم513211511014135

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية العراقية للبناتعلميغفران محمد عبد احمد514211512139112

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية النبوة للبناتعلميسبأ عباس حمدان جاسم515211512145052

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الفاضالت للبناتعلميأيه حسين علي شندوخ516211512102003

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد عماد سمين فتح هللا517211511011157

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمهند عادل عبد العزيز علي518211511003116

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الخالص للبنينعلميتميم عباس علي حسين519211511002035

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية اسد هللا للبنينعلميمحمد حسن صباح سعيد520211511017053

العلوم/الجامعة المستنصرية566.8ثانوية الحريه للبناتعلميمريم زيد عباس زيدان521211512143116

القانون/الجامعة المستنصرية593اعدادية الزهراء للبناتادبييمامة كاظم صالح خلف522211522138092

القانون/الجامعة المستنصرية586ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحسين ريسان حسن محمد523211521050006

القانون/الجامعة المستنصرية585اعدادية الزيتونة للبناتادبيسحر فالح عبد الحسن طعمه524211522092051

القانون/الجامعة المستنصرية573ثانوية الفارابي للبنينادبييونس حسام رستم محمد525211521026048

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490ثانوية ابن عقيل للبنينادبيحسين جمال علي جاسم526211521041009

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية502ثانوية اليرموك للبناتعلميثريا سعد عزيز صالح527211512125008

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية502اعدادية الزيتونة للبناتعلمينور غانم هادي سالم528211512092131

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية495ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميكوثر خضر عباس خماس529211512099038

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490ثانوية البطوله للبنينعلميأحمد فاضل حسين ميران530211511067003

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميمحمد مناف عبد الهادي احمد531211511045016

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483اعدادية القرطبي للبنينعلميمصطفى شاكر محمود حسين532211511054063

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميبكر محمد خماس حسين533211511065020

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية467اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك كريم شمخي جاسم534211522136013

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية466ثانوية البشير للبنينادبيمحمد عامر آرحيم حسين535211521057027

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية461ثانوية المنفلوطي للبنينادبيرامي جالل حبيب محمد536211521061004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية460اعدادية القرطبي للبنينادبيزياد غسان خضير علي537211521054025

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية460ثانوية العدالة للبنينادبيعمر محمود رحيم حمود538211521044022

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية459اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد كريم احمد علي539211521038012

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية457ثانوية المهيمن المختلطةادبيحيدر احمد سكران عباس540211521239004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية457ثانوية العذراء للبناتادبيحنين زيد عبود كاظم541211522154007

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية455اعدادية الوجيهية للبنينادبيحيدر رعد عبد الجبار محمود542211521030016

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية454اعدادية الرواد للبنينادبيعلي خالد حسن عدوان543211521077071

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية454ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي رائد مهدي عواد544211521015011
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية453ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيسجاد عبد الكريم صادق محمد545211521042017

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية452اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينة شاكر محمود احمد546211522118029

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية452ثانوية فاطمة للبناتادبيمروه احمد عبد هللا نصيف547211522105017

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية452ثانوية ابن عقيل للبنينادبيحسين عباس حسين علي548211521041012

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية452اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيايات احمد عباس حمود549211522118006

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية451اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحسن عادل شهاب احمد550211521081021

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية451ثانوية ام كلثوم للبناتادبيسوزان امير كريم اكبر551211522132057

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450ثانوية الوطن للبنينادبياسعد نايف محمد علي552211521079004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيرائد وليد توفيق احمد راغب553211521010019

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450ثانوية بالط الشهداء للبنينادبياحمد طه يوسف حمادي554211521058001

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية449ثانوية العذراء للبناتادبيسارة نزار علي حسن555211522154014

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية448اعدادية الرواد للبنينادبيعلي حسين فاضل كاظم556211521077070

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية448ثانوية االحواز للبنينادبيصباح انور محمود حسن557211521078020

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية كنعان للبنينادبيليث كريم سلوم خليل558211521013038

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية المقدادية للبناتادبيبراء شاكر محمود زيور559211522140022

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية الرواد للبنينادبياسامه فوزي ياس جاسم560211521077017

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية مدينة السالم للبنينادبيقتيبة يعكوب جبارة صالح561211521024014

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعلي عاشور هاني شنتر562211521222013

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيعلي عبد جواد خشان563211521259005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية المهيمن المختلطةادبيأحمد عباس محيسن سكران564211521239001

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية المركزية للبنينادبيأحمد فالح أحمد مهدي565211521004004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446ثانوية الطف المختلطةادبيعلي عبد هللا نشمي حسين566211521242008

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيعال فيصل لطيف كاظم567211522100036

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية الزيتونة للبناتادبيفاطمه مؤيد صباح رشيد568211522092066

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية بني سعد للبنينادبيمرتضى عبد الصاحب بشاره محيسن569211521008070

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية المنتهى للبناتادبيمريم قاسم محمد طالب570211522103056

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443ثانوية ابن الفارض للبنينادبيحسن عصام جوده مهدي571211521015002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية عائشة للبناتادبيزبيدة فليح حسن حسين572211522101024

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية العدالة للبنينادبيسيف صدام نعمان محمد573211521044009

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية تل االسمر المختلطةادبيسيف ستار أحمد حميد574211521214009

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية ميثم التمار للبنينادبييوسف محمد عباس راضي575211521025036

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد هللا ضاري حبيب سليم576211521054038

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى سامي سلمان ابراهيم577211521013050

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر ماجد علي محمد578211521051025
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الباقي ابراهيم علي عبد اللطيف579211521054030

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبياثير ماهود سلمان عناد580211521222001

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحيدر عباس فاضل عباس581211521042014

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد حميد جاسم خضير582211521001005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440اعدادية القرطبي للبنينادبيوسام قابل محمود ابراهيم583211521054071

الهندسة/جامعة البصرة664.4ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد ليث عبود علي584211511020071

الهندسة/جامعة البصرة661اعدادية الوجيهية للبنينعلميمحمد موفق مبارك يحيى585211511030044

التمريض/جامعة البصرة651اعدادية الخالص للبنينعلميخضر عباس محمد حبيب586211511002074

الطب/جامعة الموصل687اعدادية صدى التأميم للبنينعلميرماح غفور كريم حسين587211511033033

الطب/جامعة الموصل683اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد شاكر محمود سلمان588211511014168

الطب/جامعة الموصل683اعدادية االنام للبناتعلميهانا نهاد عزيز محمد589211512135185

الطب/جامعة الموصل683ثانوية الحريه للبناتعلميشجن سعد شاكر حسون590211512143083

الطب/جامعة الموصل682.7ثانوية الحريه للبناتعلميآيدن محمد هادي فارس591211512143006

الطب/جامعة الموصل681اعدادية القرطبي للبنينعلميزيد نهاد كريم داهوك592211511054024

الطب/جامعة الموصل678اعدادية خانقين للبنينعلميحسن مكائل اسماعيل شيره593211511011039

الطب/جامعة الموصل678اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمهند عماد احمد عباس594211511003117

الطب/جامعة الموصل677اعدادية الحجرات للبناتعلميهند جليل كريم وادي595211512109036

الطب/جامعة الموصل677اعدادية النازحين االولى للبنينعلميسالم محمد احمد داود596211511085055

الطب/جامعة الموصل677اعدادية الزيتونة للبناتعلميجوان ماجد رحمان منصور597211512092038

الطب/جامعة الموصل676اعدادية بني سعد للبنينعلميياسر غازي سلمان موسى598211511008047

الطب/جامعة الموصل676اعدادية المقدادية للبناتعلميميسم عدنان حاتم علوان599211512140234

الطب/جامعة الموصل675.7النازحاتعلمينور الهدى عبد الستار محمد600211512501002

الطب/جامعة الموصل675اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميياسر عبد احمد حسين601211511003125

الطب/جامعة الموصل675اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميليلى احمد صالح عاشور602211512097091

الطب/جامعة الموصل675اعدادية الزيتونة للبناتعلمياسراء خالد حميد ولي603211512092017

الطب/جامعة الموصل674اعدادية المتنبي المختلطةعلميسندس احميد طمهور علي604211512226015

الطب/جامعة الموصل674اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعباس محمد كاظم حسوني605211511014102

الطب/جامعة الموصل674ثانوية الشهيد عون للبنينعلمياحمد خالص جاسم محمد606211511050001

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية التأميم للبناتعلميحال حفظي عباس عبد الكريم607211512111010

طب االسنان/جامعة الموصل672اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمحمد عدنان جادر حمد608211511033077

طب االسنان/جامعة الموصل671اعدادية القرطبي للبنينعلميعبد هللا عبد الجليل جمعه جاسم609211511054039

طب االسنان/جامعة الموصل671اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميزينب صالح تركي صالح610211512097054

طب االسنان/جامعة الموصل671اعدادية الخالص للبنينعلميعبد هللا عبد الحسن عبد النبي حسين611211511002114

طب االسنان/جامعة الموصل670اعدادية خانقين للبنينعلمياحمد حسين رحيم قادر612211511011014
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طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية خانقين للبنينعلميعلي خليل علي عزيز ياور613211511011098

طب االسنان/جامعة الموصل669ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلمينورس عادل هادي صالح614211512263009

طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية العراقية للبناتعلميشهد سعد محسن حمد615211512139093

طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية الزيتونة للبناتعلميساره عادل يار مراد علي بك616211512092076

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية بلدروز للبنينعلمياحمد عباس ابراهيم حمد617211511007009

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية العدنانية للبناتعلميشهد شهاب احمد خلف618211512094056

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية االنام للبناتعلميرشا صالح علي وحيد619211512135071

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية المقدادية للبناتعلميفاطمه نصير نصرت كاظم620211512140199

الصيدلة/جامعة الموصل672اعدادية بابل للبناتعلمياستبرق بهاء الدين عبد خالد621211512141004

الصيدلة/جامعة الموصل670ثانوية بردى المختلطةعلميعلي صالح محمد ماجد622211511229019

الصيدلة/جامعة الموصل670اعدادية المعارف للبنينعلمياسعد احمد عبد الستار منهل623211511005036

الصيدلة/جامعة الموصل669ثانوية االنصاري للبنينعلميشهد مزهر عاصي عبيد624211512080007

الصيدلة/جامعة الموصل668اعدادية الزهراء للبناتعلميفاتن فالح عبد الحميد ابراهيم625211512138114

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية سما ديالى االهلية للبناتعلميهويده عبد الجليل ابراهيم اسماعيل626211512174008

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية الجواهري للبنينعلمياالمير احمد صادق محمد627211511020012

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية المركزية للبنينعلميخليل هاشم مطلك فارس628211511004058

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد صالح صالح قدوري629211511005164

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد قيس عبد المهدي عبد الكريم630211511004139

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية بلدروز للبنينعلميمروح عباس سعود كاظم631211511007105

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد عبد الكريم حمادي محمود632211511013075

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمصطفى اسماعيل محمد علي حسين633211511010115

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل ناظم فرحان حسين634211512138059

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية العراقية للبناتعلميبلقيس فرمان عباس جاسم635211512139030

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية الحريه للبناتعلمينقاء ناصر كريم ظاهر636211512143123

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية االمام الزهري للبنينعلمييعقوب عبد هللا جاسم محمد علي637211511052055

الهندسة/جامعة الموصل633اعدادية صدى التأميم للبنينعلميعمر رحيم ناصر نادر638211511033062

الهندسة/جامعة الموصل603اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمينور عبد هللا محمود حسين639211512137088

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية االقتدار للبناتعلميرقية محمود مهدي ابراهيم640211512119016

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية الجواهري للبنينعلميحسن فالح عبد الواحد عبد هللا641211511020021

الهندسة/جامعة الموصل598اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلمينذير هاشم كاظم احمد642211511010126

الهندسة/جامعة الموصل597اعدادية النضال للبنينعلميحيدر مهند حسن محمد643211511029025

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية الخالص للبنينعلميحسين مظفر محمد عباس644211511002053

الهندسة/جامعة الموصل596ثانوية دمشق للبنينعلميسجاد عماد فائق حمد645211511048002

الهندسة/جامعة الموصل594ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميمنتظر رحمن حميد كاظم646211511016026
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الهندسة/جامعة الموصل593ثانوية ابن الفارض للبنينعلميحسين علي عواد عيدان647211511015006

الهندسة/جامعة الموصل592ثانوية ذي قار للبنينعلميمرتضى ايوب يوسف سلمان648211511032026

الهندسة/جامعة الموصل591ثانوية ابن الفارض للبنينعلميعلي خضير عباس هادي649211511015016

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد مرتضى عبد الحسين جعفر650211511003100

الهندسة/جامعة الموصل589ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميبرهان خضير علي احمد651211511208005

الهندسة/جامعة الموصل588الخارجيونعلميوليد خالد محمود فحل652211511400007

الهندسة/جامعة الموصل586اعدادية خانقين للبنينعلميقتيبة اسماعيل ابراهيم فرحان653211511011121

الهندسة/جامعة الموصل586ثانوية حمرين المختلطةعلميكيالن صباح مهدي صالح654211511205019

الهندسة/جامعة الموصل575ثانوية ام عمارة للبناتعلميآيات برهان غايب حسين655211512107002

العلوم/جامعة الموصل543ثانوية اول حزيران للبنينعلميصباح نهاد غضبان عبار656211511062020

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد باهر محمود فاضل657211511011133

العلوم/جامعة الموصل538النازحونعلميانس يحى عبد هللا عماره658211511500001

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية المركزية للبنينعلميعلي صاطع حسب هللا عناد659211511004094

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية كنعان للبنينعلميسيف الدين هيثم كاظم عزيز660211511013040

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية التحرير للبناتعلميرؤى خليفه سلمان محمود661211512136022

العلوم/جامعة الموصل527ثانوية اول حزيران للبنينعلميحسين كاظم جاسم مريوش662211511062016

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية المركزية للبنينعلميعلي طالب حسن علوان663211511004096

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد جمال سهيل حسون664211511014018

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميرند رياض سعد ابراهيم665211512137042

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعصام عراك مناجد جديع666211511003063

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية النازحين االولى للبنينعلميسيف جالل اسماعيل خليل667211511085056

العلوم/جامعة الموصل517ثانوية حمرين المختلطةعلميسعد حسين حمد ابراهيم668211511205009

العلوم/جامعة الموصل510اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعصام محسن نعمه فيروز669211511031027

العلوم/جامعة الموصل509اعدادية الفلق للبنينعلميعمر خلف عواد عثمان670211511023036

العلوم/جامعة الموصل508ثانوية دمشق للبنينعلميعلي سالم حمد هدوش671211511048008

العلوم/جامعة الموصل503اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميصالح محارب حسن صالح672211511081022

العلوم/جامعة الموصل502ثانوية اول حزيران للبنينعلميوليد عدنان جواد كاظم673211511062067

العلوم/جامعة الموصل499اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميدعاء حافظ عبد محمود674211512137026

العلوم/جامعة الموصل498ثانوية بردى المختلطةعلميوسام عبد هللا علي محمد675211511229036

العلوم/جامعة الموصل498اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمد صالح سليم غيدان676211511085125

العلوم/جامعة الموصل496اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمد أحمد ستار شكر677211511085116

العلوم/جامعة الموصل496اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميزهير قيس سعدون محمود678211511003035

العلوم/جامعة الموصل490ثانوية حمرين المختلطةعلميأسامه محمد ياسين فرحان679211511205001

العلوم/جامعة الموصل490ثانوية اول حزيران للبنينعلميأنس قحطان داود سالم680211511062011
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584ثانوية البطوله للبنينعلميمحمد رحيم مجيد مهدي681211511067038

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580اعدادية الخالص للبنينعلميعلي غسان عبد المنعم سلمان682211511002128

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576اعدادية الخالص للبنينعلميطه محمد مناتي علي683211511002102

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمصطفى قاسم لطيف جاسم684211511001073

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573ثانوية اول حزيران للبنينعلمينجم طالل عبد يعكوب685211511062062

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569اعدادية الفلق للبنينعلميمصطفى خالد عبد الكريم سلمان686211511023058

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568اعدادية الخالص للبنينعلميعبد القدوس طالب حسن طعمة687211511002110

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567ثانوية حمرين المختلطةعلميعبد العزيز علي عطيه حميد688211511205013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميليث هزبر عواد حسين689211511003088

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560اعدادية المركزية للبنينعلميفاضل باسم عبد بريسم690211511004117

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559ثانوية المستقبل للبنينعلميمحمد عبد حسين علوش691211511028020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل558ثانوية بالط الشهداء للبنينعلمياحمد اسماعيل حميد عبد692211511058002

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل555اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمد احمد شكير محمود693211511007084

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552ثانوية ابن الفارض للبنينعلميعلي اسامة عدنان هادي694211511015013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513اعدادية الوجيهية للبنينعلميعبد هللا جاسم ابراهيم جسام695211511030027

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503ثانوية الفراهيدي للبنينعلميسيف احمد يونس ابراهيم696211511027011

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية المروة للبناتعلمينورس هاشم محمد رشيد697211512158011

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية العراقية للبناتعلميبسمه مصطفى علي حسن698211512139029

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية الزهراء للبناتعلمينبأ قصي سلمان خطاب699211512138141

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية بلدروز للبنينعلميسامي حسن فالح حسن700211511007040

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميريام قاسم ثامر عباس701211512098021

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميأسيل كامل جاسم حمود702211512118001

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الخالص للبنينعلميأسامة باسم علي حمد703211511002020

الحقوق/جامعة الموصل486اعدادية المقدادية للبناتعلميآمنه جبار صالح محمد704211512140007

الحقوق/جامعة الموصل489الخارجياتادبيزهراء طالب جواد خلف705211522401025

الحقوق/جامعة الموصل475اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي عبد الجبار رشيد حميد706211521065051

الحقوق/جامعة الموصل465اعدادية صدى التأميم للبنينادبيتحسين محسن محمد رشيد707211521033010

الحقوق/جامعة الموصل464اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيشعوب سالم جاسم حمود708211522100031

الحقوق/جامعة الموصل462ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمحمد جاسم محمد صالح709211521027039

الحقوق/جامعة الموصل456اعدادية ميثم التمار للبنينادبيصديق ثامر صالح مرداس710211521025013

الحقوق/جامعة الموصل456ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيرائد مظهر شالل كاظم711211521217004

الحقوق/جامعة الموصل452اعدادية تماضر للبناتادبيعائشه عدنان خلف جاسم712211522091053

الحقوق/جامعة الموصل451اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحسن شالل حبيب عبد علي713211521081020

الحقوق/جامعة الموصل448اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد هللا كامل قاسم ابراهيم714211521037018
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الحقوق/جامعة الموصل445ثانوية حمرين المختلطةادبيسيف خضير خالد مصطفى715211521205008

الحقوق/جامعة الموصل444ثانوية حمرين المختلطةادبياحمد جمعه اسماعيل سالم716211521205001

الحقوق/جامعة الموصل443ثانوية الفراهيدي للبنينادبيأحمد محمد لطيف جاسم717211521027005

العلوم السياسية/جامعة الموصل466ثانوية الشهيد عون للبنينادبيهاني باسم فوزي عبد االمير718211521050020

العلوم السياسية/جامعة الموصل439ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيمحمد فاضل حسن علي719211521217007

التمريض/جامعة الموصل634اعدادية مندلي للبنينعلميمحمد سالم محمد حسن720211511034037

التمريض/جامعة الموصل579ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميصبا نهاد خالد كاظم721211512099027

التمريض/جامعة الموصل574اعدادية تماضر للبناتعلميزينب عالء خليل اسماعيل722211512091027

التمريض/جامعة الموصل549اعدادية الزيتونة للبناتعلمياسوان محمد كريم ستور723211512092020

التمريض/جامعة الموصل526اعدادية المقدادية للبناتعلميفاطمة عباس رشيد علي724211512140190

االثار/جامعة الموصل473ثانوية ام كلثوم للبناتادبينور صابر مدحت محمد725211522132091

االثار/جامعة الموصل435اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد حامد هادي صالح726211521054054

االثار/جامعة الموصل434اعدادية تماضر للبناتادبيآيه سالم صبار حسين727211522091005

االثار/جامعة الموصل431الخارجيونادبيايهاب احمد عبد خليل728211521400003

االثار/جامعة الموصل430اعدادية شورش للبنينادبيحسين علي يوسف علي729211521076030

االثار/جامعة الموصل424ثانوية البشير للبنينادبيمحمد عبد القادر أسماعيل محمد730211521057028

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662اعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحمن عدنان احمد جاسم731211511004077

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعبد المهيمن فرحان نجم عبد هللا732211511014119

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659اعدادية التحرير للبناتعلمينور فائق حميد فيصل733211512136073

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية القرطبي للبنينعلميمحمد رافد فاضل عبد الجليل734211511054057

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عادل ابراهيم عبد الكريم735211511004129

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657اعدادية المقدادية للبناتعلميلبنى وليد غيدان خلف736211512140208

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655اعدادية النبوة للبناتعلميهبه فائز ادريس سعد737211512145085

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية مندلي للبنينعلميعلي فالح حسن جراد738211511034026

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية المعارف للبنينعلميعبد الرحمن عادل سلمان حسين739211511005101

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651اعدادية كنعان للبنينعلميارشد احمد محمد مسعود740211511013013

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651ثانوية الفاروق للبنينعلميحيدر طالب اسماعيل عبد741211511068008

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649ثانوية االصالح المختلطةعلمياحمد محمد موسى عيسى742211511264003

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647اعدادية االنام للبناتعلميمروه جمال احمد مراد743211512135159

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميصفا زيد عبد شلبه744211512097076

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى كامل مجيد كريم745211511005194

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية حمرين المختلطةعلميهدى حميد علي طعمه746211512205005

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية االقتدار للبناتعلميشهد مجيد حميد سرهيد747211512119023

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية االمال للبناتعلميرهام مجيد كاظم سعيد748211512153016
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هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميمروه ماجد طاهر حسين749211512090084

العلوم االسالمية/جامعة الموصل458ثانوية التأميم للبناتعلميبراء طالب سلمان عبد750211512111007

العلوم االسالمية/جامعة الموصل447اعدادية النازحين االولى للبنينعلميصهيب جليل ابراهيم روان751211511085061

العلوم االسالمية/جامعة الموصل434ثانوية الفراهيدي للبنينادبيرؤى عبد الحميد علي رشيد752211522027007

العلوم االسالمية/جامعة الموصل433ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرماح باسم متعب داود753211522151013

العلوم االسالمية/جامعة الموصل425ثانوية الزهراوي المختلطةادبيصادق احمد عبد حميد754211521250007

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية القدس للبناتعلميآيه زيدان خلف محمود755211512110005

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية675ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميزينب علي كريم علوان756211512016010

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية البطوله للبنينعلمييوسف أحمد حسن مهدي757211511067049

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661ثانوية ام عمارة للبناتعلميتقى عماد مهدي حسن758211512107008

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656ثانوية الخنساء للبناتعلميزهراء مثنى عزيز عبود759211512117004

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655ثانوية تدمرللبناتعلميسارة مثنى علي مهدي760211512131007

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية بلدروز للبنينعلميحسن نافع غافل عباس761211511007024

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الخالص للبنينعلميأحمد محمد فؤاد جاسم762211511002015

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية العراقية للبناتعلميعبير سليم حسين علي763211512139103

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمحمد عباس علوش حميد764211511010105

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650اعدادية بابل للبناتعلميزهراء ساجد حسين جاسم765211512141034

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649ثانوية ام الكتاب المختلطةعلميزين العابدين رحمن سعدون ناصر766211511260003

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية العراقية للبناتعلميلبنى ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم767211512139122

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648ثانوية المحسن المختلطةعلمياحمد رباح محمد حسين768211511225001

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية فدك للبناتعلميسجى عواد فاضل خير هللا769211512156029

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمحمد صالح متعب سليم770211511038083

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعدادية التحرير للبناتعلمينور خالد لطيف ابراهيم771211512136072

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640ثانوية بنت مزاحم للبناتعلمينورهان أحمد دعدوش بنيان772211512170030

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635اعدادية المقدادية للبناتعلميدنيا نسيم كريم صالح773211512140077

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية القدس للبناتعلمينبراس صديق موسى عبد هللا774211512110078

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية الفارابي للبنينعلميحسين هادي حسين عباس775211511026009

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية العدنانية للبناتعلميفرح معن محمد صالح776211512094071

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية طالب الزيدي للبنينعلميمحمد شاكر حمود علوان777211511042020

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمنتظر خالد نصيف جاسم778211511003114

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الخالص للبنينعلميعباس خضير عباس جاسم779211511002105

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية جمانة للبناتعلميطيبه انور محمد خلف780211512095017

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية الحريه للبناتعلميآية محمد حمدي محمود781211512143005

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623اعدادية االمام الزهري للبنينعلميكرار عبد السالم محمد علي782211511052040
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هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمصطفى ماجد جعفر مبارك783211511003109

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618اعدادية الزيتونة للبناتعلميشفاء صالح حسين غائب784211512092091

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي طالب هاشم محمد785211511026023

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية خانقين للبنينعلميمصطفى حسين باوه ولي شير ولي786211511011183

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية653ثانوية احمد شوقي المختلطةعلمينبأ عبد الوهاب تركي حطحوط787211512231017

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية فدك للبناتعلميهبه شعالن يوسف احمد788211512156047

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الفاضالت للبناتعلميحوراء عبد الكريم جبار جاسم789211512102022

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية المقدادية للبنينعلميضياء منذر جواد كاظم790211511039009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميسلسبيل احمد رحيم احمد791211512097066

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية654ثانوية قزانية للبناتعلميانمار رستم احمد نريمان792211512104005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية652اعدادية المقدادية للبناتعلميهيام حاتم حمودي مطر793211512140268

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية الزهراء للبناتعلمينور صباح مخيبر مصطفى794211512138149

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الخيزران للبناتعلميداليا ارحيم غانم محمود795211512147013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميصبا زيد رحمان عطيه796211512137065

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد مجيد طه ياسين797211511011169

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية بلدروز للبنينعلميمرتضى يحيى قاسم محمد798211511007104

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية592ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميسوالف نصر هللا طرف حنو799211512170017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577ثانوية البحيرة للبناتعلميسعاد اركان خليل صالح800211512120007

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية672ثانوية السكري للبنينعلميرسل غازي احمد حسين801211512046006

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666ثانوية اوراس للبناتعلميمنار علوان كاظم علوان802211512130013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية602ثانوية الزهور للبناتعلميفاطمه حميد رشيد مصطاف803211512113036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية598اعدادية المقدادية للبناتعلميتقوى صادق عيدان ولي804211512140054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية592اعدادية بني سعد للبنينعلمياحمد عامر معيوف جاسم805211511008003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية591ثانوية العدنانية للبناتعلميسجى كاطع ناجي كاظم806211512094051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية588ثانوية الطائف للبناتعلميسجى سعدون حسين دلف807211512159009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580اعدادية المقدادية للبناتعلميمروه هيثم طارق عبد808211512140218

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية المعارف للبنينعلميوسام نبراس عدنان عبد القادر809211511005215

طب االسنان/جامعة الكوفة681اعدادية الفاضالت للبناتعلمينور مايد علي عبد هللا810211512102096

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية الوجيهية للبنينعلميذو الفقار عباس سامي جواد811211511030017

الهندسة/جامعة الكوفة664اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميرفل جبار محمد أحمد812211512133006

الهندسة/جامعة الكوفة636اعدادية الحجرات للبناتعلميساره جعفر حسين علي813211512109021

العلوم/جامعة الكوفة636ثانوية قزانية للبناتعلميولدان عبد الصاحب كمال طاهر814211512104027

العلوم/جامعة الكوفة619اعدادية االنام للبناتعلميديانا سمير رشيد باجالن815211512135060

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية االنام للبناتعلميمروه اياد فائق شهاب816211512135158
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العلوم/جامعة الكوفة565اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعمر أحمد حمد عباس817211511031036

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية صدى التأميم للبنينعلميحاتم كريم محمد حسين818211511033020

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميمصطفى سلمان ياسين عباس819211511018035

القانون/جامعة الكوفة506ثانوية المدائن المختلطةادبيحسين علي عبد الخالق رشاد820211521227009

العلوم السياسية/جامعة الكوفة465ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي صادق كاظم داود821211521056021

العلوم السياسية/جامعة الكوفة463ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيعلي كنعان عبد مجيد822211521234012

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي عبد هللا كريم جاسم823211521010039

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيبالل خليل ابراهيم عياده824211521010011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460اعدادية الزيتونة للبناتادبيافان برزان رحمان شمه825211522092016

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد قتيبة محمد جمعة826211522102023

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459ثانوية ابن عقيل للبنينادبيحسين ياسين خضير عباس827211521041013

العلوم السياسية/جامعة الكوفة457ثانوية قزانية للبناتادبيايفاق ابراهيم خليل خضر828211522104004

االثار/جامعة الكوفة469اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن زاحم كريم محمود829211521003013

االثار/جامعة الكوفة456اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد طالب جار هللا سرحان830211521010051

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة582اعدادية الزهراء للبناتعلميأيالف محمد علي شالل831211512138009

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580اعدادية المعارف للبنينعلميليث مؤيد احمد حسن832211511005147

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571اعدادية المعارف للبنينعلميبنان صباح عدنان اسماعيل833211511005055

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية ذي قار للبنينادبيمحمد وديع جمال محمد834211521032017

الفقه/جامعة الكوفة443ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء عبد الكريم عزيز فدعم835211522164011

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية النضال للبنينادبيزياد شالل محمد عباس836211521029005

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية النضال للبنينادبيمثنى حسن جواد حبيب837211521029010

الفقه/جامعة الكوفة439ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين مجيد حميد عبد838211521042009

الطب/جامعة تكريت681ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميزهراء حمزه عباس حسن839211512134027

الطب/جامعة تكريت681اعدادية الحجرات للبناتعلميايالف احمد ابراهيم محمد840211512109008

الطب/جامعة تكريت680ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميحذام فؤاد امين محمد841211512134018

الطب/جامعة تكريت680اعدادية القدس للبناتعلمياسيا عبد الستار مزعل خشاف842211512110010

الطب/جامعة تكريت679اعدادية المقدادية للبناتعلميهبه علي غضبان سالم843211512140257

الطب/جامعة تكريت679ثانوية الحريه للبناتعلميسرور جمهور محمد عواد844211512143075

الطب/جامعة تكريت679ثانوية الحريه للبناتعلميزنجبيل خالد محمود سمير845211512143057

الطب/جامعة تكريت678ثانوية النظامية المختلطةعلميلينة موفق أسعد محمد846211512206018

الطب/جامعة تكريت678اعدادية التحرير للبناتعلميحياه عدنان كصب محان847211512136018

الطب/جامعة تكريت678اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعلي قحطان علي خلف848211511038061

طب االسنان/جامعة تكريت676ثانوية العروة الوثقى للبناتعلمياميمه عبد الخالق علي كريم849211512165002

طب االسنان/جامعة تكريت676اعدادية خانقين للبنينعلميعمر فالح عبد هللا محمد850211511011119
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طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية االنام للبناتعلميبيان محمود خليل ابراهيم851211512135036

طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية الجواهري للبنينعلميبارق رحيم سلمان جنيد852211511020017

طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية الزهور للبناتعلميسعاد اسد صالح مهدي853211512113028

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية الحريه للبناتعلميسعاد احمد حرفش حسن854211512143080

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميحنين خليل خليفه بريص855211512134019

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلمياسراء عباس صبر حسن856211512099004

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية االقتدار للبناتعلميفاطمه هاشم عباس نصيف857211512119031

طب االسنان/جامعة تكريت669اعدادية الخالص للبنينعلميمنتظر كاظم مهدي حمودي858211511002188

طب االسنان/جامعة تكريت669ثانوية ابن الفارض للبنينعلميحسين عبد السالم عيفان يوسف859211511015005

الصيدلة/جامعة تكريت674اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلمياميمه ابراهيم صالح حسن860211512100008

الصيدلة/جامعة تكريت673.1ثانوية الجواهري للبنينعلميعبد هللا عصام عبد هللا محمد861211511020036

الصيدلة/جامعة تكريت672ثانوية اور المختلطةعلميرند مثنى عباس حميد862211512211008

الصيدلة/جامعة تكريت670ثانوية االصالح المختلطةعلميمروه غازي خلف حسن863211512264004

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية الفاضالت للبناتعلميمالك عباس هادي عبد الكريم864211512102083

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية ام حبيبة للبناتعلميصفا نزار عادل هاشم865211512121045

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية نبراس االمل االهلية للبناتعلميمريم محسن ابراهيم عودة866211512173009

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميرجا وائل عبد الرحمن احمد867211512137034

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية خانقين للبنينعلميسعد فاضل سلمان عبد868211511011066

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعماد عبد المنعم عبد الكريم صالح869211511003077

الهندسة/جامعة تكريت657ثانوية الوطن للبنينعلميمحسن سعد مجيد خليفة870211511079027

الهندسة/جامعة تكريت653ثانوية جمانة للبناتعلمينبأ احمد عبد عبطان871211512095026

الهندسة/جامعة تكريت646ثانوية المأمون المختلطةعلميهمام خلف حسن عبد872211511212021

الهندسة/جامعة تكريت643ثانوية العدنانية للبناتعلميزهراء سامي داود عبد873211512094042

الهندسة/جامعة تكريت615اعدادية ابن الرومية للبنينعلميوضاح حسن مراح احمد874211511037034

الهندسة/جامعة تكريت609ثانوية نوح للبنينعلميسيف حسين علي عبود875211511053009

الهندسة/جامعة تكريت607اعدادية الزيتونة للبناتعلميرفل ياسين ابراهيم سعيد876211512092055

الهندسة/جامعة تكريت605.3ثانوية الجواهري للبنينعلمياحمد صالح محمد كريم877211511020007

الهندسة/جامعة تكريت605اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميمروه ابراهيم فاضل حسين878211512097092

الهندسة/جامعة تكريت604اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميسبأ ياسين حسين ابراهيم879211512097060

الهندسة/جامعة تكريت599اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمد وليد يحيى محمد880211511085140

الهندسة/جامعة تكريت597ثانوية سرى االهلية للبناتعلميمي ابراهيم حسن حميد881211512163016

الهندسة/جامعة تكريت595اعدادية الزهراء للبناتعلميصبا خالد نعمه محمود882211512138099

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية الفاروق للبنينعلميمصطفى عماد اسماعيل عبد883211511068012

الهندسة/جامعة تكريت593اعدادية التحرير للبناتعلميانغام قاسم حسين عبد884211512136008

185 من 26صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/جامعة تكريت591اعدادية الخيزران للبناتعلميهند محمود مهدي يحيى885211512147051

الهندسة/جامعة تكريت590اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمينور ناجي محمود علي886211512097105

الهندسة/جامعة تكريت588ثانوية الجواهري للبنينعلميعمر حميد متعب رشيد887211511020052

الهندسة/جامعة تكريت587اعدادية المقدادية للبناتعلميكحالء خليفة قهار مهدي888211512140205

الهندسة/جامعة تكريت586اعدادية كنعان للبنينعلميعثمان عادل ابراهيم ناصر889211511013050

الهندسة/جامعة تكريت586اعدادية ديالى للبنينعلميأحمد حسين هادي محمد890211511012003

العلوم/جامعة تكريت539اعدادية الطلع النضيد للبنينعلمياحمد حميد مجيد علي891211511038005

العلوم/جامعة تكريت535اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعمار محمد طالب ابراهيم892211511038063

العلوم/جامعة تكريت532ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلمييوسف كريم هنيكش حسن893211511059025

العلوم/جامعة تكريت530اعدادية بلدروز للبنينعلميعمر ستار سلمان عبد894211511007070

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521اعدادية صدى التأميم للبنينعلميصالح موالن صالح شبيب895211511033039

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518ثانوية الفراهيدي للبنينعلميوليد عبد المنعم شوكت مجيد896211511027035

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515ثانوية بردى المختلطةعلميحيدر مثنى محمد حميد897211511229006

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507اعدادية الفلق للبنينعلميغسان نجم عبد محسن898211511023037

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت505ثانوية حمرين المختلطةعلمييونس عباس زيدان احمد899211511205033

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد حسن محمد صالح900211511013070

الحقوق/جامعة تكريت509اعدادية الزيتونة للبناتعلميسجى عبد الجبار شمه محمد901211512092083

الحقوق/جامعة تكريت506ثانوية الفراهيدي للبنينعلمينوراي كنعان توفيق عباس902211512027022

الحقوق/جامعة تكريت493اعدادية كنعان للبنينعلميبسام ابراهيم حسب هللا عباس903211511013020

الحقوق/جامعة تكريت504اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيآيات رائد علي محمد904211522118007

الحقوق/جامعة تكريت498اعدادية المقدادية للبنينادبيابراهيم حسين خميس جمعة905211521039001

الحقوق/جامعة تكريت485اعدادية كنعان للبنينادبيعلي ناظم علوان خليفة906211521013027

الحقوق/جامعة تكريت479اعدادية القرطبي للبنينادبيعلي ثامر جايد نجرس907211521054043

العلوم السياسية/جامعة تكريت469ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمخلد جاسم عبود عمران908211521058055

العلوم السياسية/جامعة تكريت465ثانوية العدنانية للبناتادبيختام نوري جواد ياس909211522094022

العلوم السياسية/جامعة تكريت460اعدادية المقدادية للبناتادبيايه محمد عواد كاظم910211522140018

العلوم السياسية/جامعة تكريت457اعدادية صدى التأميم للبنينادبيعمار عبد هللا نجم عبد هللا911211521033031

العلوم السياسية/جامعة تكريت456ثانوية العذراء للبناتادبيعهد عامر حبيب حسين912211522154017

العلوم السياسية/جامعة تكريت455اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد خضير محمود شلهوم913211521012052

العلوم السياسية/جامعة تكريت454اعدادية كنعان للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم يحيى914211521013001

العلوم السياسية/جامعة تكريت451ثانوية المروة للبناتادبياسيل قحطان نافع حميد915211522158001

العلوم السياسية/جامعة تكريت451ثانوية عائشة للبناتادبيرسل رحيم علي ديوان916211522101019

العلوم السياسية/جامعة تكريت449اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشيماء حسين كامل عليوي917211522090025

العلوم السياسية/جامعة تكريت448ثانوية االحواز للبنينادبيعلي حسين علي احمد918211521078040
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العلوم السياسية/جامعة تكريت447ثانوية بالط الشهداء للبنينادبينور صباح ابراهيم عبد الرحمن919211521058066

العلوم السياسية/جامعة تكريت447ثانوية المحسن المختلطةادبيطه يحيى علوان حسين920211521225012

العلوم السياسية/جامعة تكريت447اعدادية صدى التأميم للبنينادبيسعدون محسن نجم عبد هللا921211521033017

العلوم السياسية/جامعة تكريت444ثانوية السهول المختلطةادبيابراهيم عدنان مهدي حسن922211521209001

العلوم السياسية/جامعة تكريت442ثانوية اول حزيران للبنينادبيقيس مؤيد مصطفى عبد الكريم923211521062038

التمريض/جامعة تكريت650اعدادية المتنبي المختلطةعلميعمر عبد المنعم رشيد عبد924211511226033

التمريض/جامعة تكريت641ثانوية الراية للبنينعلمينديم كريم عبد مجيد925211511021014

التمريض/جامعة تكريت568ثانوية اليرموك للبناتعلميسهير رحمان سعيد مجيد926211512125022

التمريض/جامعة تكريت566ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميفرح فؤاد رحيم محمود927211512099036

التمريض/جامعة تكريت561ثانوية بردى المختلطةعلميسارة مجيد منهل عبد هللا928211512229006

التمريض/جامعة تكريت557اعدادية الخيزران للبناتعلميهاجر ماهر صالح مهدي929211512147050

التمريض/جامعة تكريت536ثانوية فاطمة للبناتعلميوجدان خير هللا نعمان عباس930211512105035

التمريض/جامعة تكريت533ثانوية سما ديالى االهلية للبناتعلمياريج رائد حسن علوان931211512174001

التمريض/جامعة تكريت532اعدادية الزهراء للبناتعلمياماني اياد خليل كريم932211512138024

التمريض/جامعة تكريت524اعدادية االنام للبناتعلميهبه حميد علي حسين933211512135186

التمريض/جامعة تكريت521اعدادية ام حبيبة للبناتعلميختام حمزة فارس حسين934211512121023

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665اعدادية العراقية للبناتعلمينورس علي حسن هادي935211512139138

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665اعدادية الخالص للبنينعلميسجاد عبد الرضا جاسم محمد936211511002083

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664اعدادية ام حبيبة للبناتعلميغصون قاسم سعيد امين937211512121049

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664اعدادية بلدروز للبنينعلميسجاد حسن عناد يعقوب938211511007041

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرسل محمد عبود عبد939211512090030

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمينور عبد الكريم حميد احمد940211512134054

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662ثانوية الحريه للبناتعلمينور الهدى حسن تركي عمير941211512143124

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661اعدادية الزهراء للبناتعلميضحى أسماعيل خليل علي942211512138101

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661اعدادية ام حبيبة للبناتعلميهدى محمد فاضل عباس943211512121069

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661اعدادية الزيتونة للبناتعلميهدير صالح حسن حوته944211512092139

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميسفيان مظهر خلف متعب945211511010048

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت660اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميحوراء يوسف حسن حسين946211512090020

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659ثانوية الحريه للبناتعلميديانا مجيد رشيد أحمد947211512143037

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659اعدادية المعارف للبنينعلميعلي ايوب كاظم خميس948211511005114

العلوم االسالمية/جامعة تكريت444ثانوية سومر للبنينعلميطه ثاير ولي ياس949211511072007

العلوم االسالمية/جامعة تكريت445ثانوية ام ابيها للبناتادبياغادير عدي عبد هللا عبد950211522171002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت440ثانوية البردةالمختلطةادبيمنال قحطان صالح سالم951211522251004

العلوم االسالمية/جامعة تكريت438اعدادية المتنبي المختلطةادبيوديان طوفان ياسين عباس952211522226041
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العلوم االسالمية/جامعة تكريت436اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد بدر صادق مطلك953211521077099

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيآية خالد علي جاسم954211522099004

العلوم االسالمية/جامعة تكريت433اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمهند محمود صبر علي955211521037035

العلوم االسالمية/جامعة تكريت431اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعمران برهان حسن صالح956211521081044

العلوم االسالمية/جامعة تكريت430اعدادية النبوة للبناتادبيمها عباس فاضل محمد957211522145056

العلوم االسالمية/جامعة تكريت426ثانوية الفراهيدي للبنينادبيآمنه فارس شكور حسن958211522027002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت421ثانوية الحكماء المختلطةادبياسراء رجاء عبيد راضي959211522244002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت420اعدادية شورش للبنينادبيسيف صاحب قادر عليوي960211521076051

القانون/جامعة القادسية535ثانوية ام كلثوم للبناتادبيدعاء طالب ابراهيم كاظم961211522132036

القانون/جامعة القادسية501ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد قحطان طعمه علي962211521028012

الطب/جامعة االنبار683اعدادية ام حبيبة للبناتعلميزينب الهام خالف شجاع963211512121035

الطب/جامعة االنبار681اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميشهد عبد الستار ابراهيم محمد964211512098032

الطب/جامعة االنبار680اعدادية العراقية للبناتعلمينور سعد محسن حمد965211512139135

الطب/جامعة االنبار680اعدادية القرطبي للبنينعلميمحمد فرحان ظاهر ماجد966211511054058

الطب/جامعة االنبار679ثانوية الجواهري للبنينعلميعبيده عامر محمد ابراهيم967211511020038

الطب/جامعة االنبار678اعدادية الفاضالت للبناتعلميمريم صادق جعفر صالح968211512102081

الطب/جامعة االنبار678اعدادية الزيتونة للبناتعلميرسل احمد مسعود جميل969211512092051

الطب/جامعة االنبار677اعدادية الزهراء للبناتعلميبراق محمود احمد حسن970211512138033

الطب/جامعة االنبار676اعدادية العراقية للبناتعلميزينب احمد عبود مهدي971211512139064

الطب/جامعة االنبار676اعدادية الزيتونة للبناتعلميشهد علي فائق توفيق972211512092093

الطب/جامعة االنبار676ثانوية ذي قار للبنينعلميمصطفى ايوب يوسف سلمان973211511032028

الطب/جامعة االنبار676اعدادية القدس للبناتعلميايه فاضل علي ابراهيم974211512110017

طب االسنان/جامعة االنبار676ثانوية العدنانية للبناتعلميميس محمد علي عبد975211512094078

طب االسنان/جامعة االنبار675اعدادية االنام للبناتعلميبلسم برهان حسن شنتاف976211512135034

طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية المقدادية للبناتعلميمريم مؤيد عادل جواد977211512140224

طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية الحريه للبناتعلميفاطمه رعد محمد ولي978211512143106

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية المركزية للبنينعلمياسعد طه عبد خلف979211511004022

طب االسنان/جامعة االنبار671ثانوية اليرموك للبناتعلميزمن حسام الدين صبري سعيد980211512125012

طب االسنان/جامعة االنبار671ثانوية النظامية المختلطةعلميحمزة علي عباس عبد هللا981211511206013

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد رشدي سلوم علي982211511005160

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية اوراس للبناتعلميزينب علي كاظم عبد هللا983211512130008

العلوم/جامعة االنبار539اعدادية المقدادية للبناتعلميزينب شعبان رجب صفر984211512140121

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار523اعدادية صدى التأميم للبنينعلميبشير عبد هللا ابراهيم محمد985211511033017

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار489ثانوية حمرين المختلطةعلميعماد الدين جالل كاظم حسن986211511205017
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466ثانوية الوديعة للبناتادبيخنساء قيس حسن علي987211522129003

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية الخالص للبنينعلميأحمد هاشم سليم موسى988211511002018

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية قزانية للبناتعلميتقوى علي حسين علي989211512104006

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية المقدادية للبناتعلميسرى حقي اسماعيل توفيق990211512140147

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية الحريه للبناتعلميصفا فرحان محمود ناجي991211512143089

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية الوجيهية للبنينعلميخليل بالسم خليل حسين992211511030016

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية تدمرللبناتعلميهاجر خالد محمود مهدي993211512131016

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الزهراء للبناتعلميأيه سلمان مصطاف منصور994211512138011

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية المستقبل للبنينعلميسيف شهاب احمد ارزيج995211511028009

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميرسل كاظم حسن علي996211512160014

الهندسة/الجامعة العراقية634اعدادية المقدادية للبنينعلمياسماعيل ابراهيم اسماعيل مهدي997211511039004

الهندسة/الجامعة العراقية633اعدادية المنتهى للبناتعلمينور أحمد عبد الوهاب أحمد998211512103059

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميأسراء عادل محمود محمد999211512100001

االعالم/الجامعة العراقية530ثانوية اول حزيران للبنينعلميعبد هللا سالم شاكر محمود1000211511062029

االعالم/الجامعة العراقية503ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين جابر عباس كاظم1001211521026012

االعالم/الجامعة العراقية484اعدادية الرواد للبنينادبيرقيب احمد عباس مجيد1002211521077047

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية اسد هللا للبنينادبيسيف عبد الرزاق أحمد خميس1003211521017024

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية شورش للبنينادبيعلي جاسم محمد مراد1004211521076074

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية شورش للبنينادبيسهاك فخر الدين نصر الدين حاتم1005211521076049

االعالم/الجامعة العراقية478ثانوية اور المختلطةادبيحسين احمد كريم حسين1006211521211007

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية الخيزران للبناتادبيسفانه نصر هللا سلمان خلف1007211522147025

االعالم/الجامعة العراقية475ثانوية ابن يونس المختلطةادبيغزوان طعمه جاسم محمد1008211521228018

االعالم/الجامعة العراقية469ثانوية الدؤلي المختلطةادبيعلي محمد نجم عبد1009211521200012

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية النبوة للبناتادبيشهد قاسم علي محمد1010211522145038

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية النبوة للبناتادبيشفاء عبد الحسين ابراهيم حبيب1011211522145037

االعالم/الجامعة العراقية467ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمد تحسين ابراهيم رشيد1012211521026037

االعالم/الجامعة العراقية467الخارجيونادبيمصطفى نصيف جاسم محمد1013211521400062

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية النبوة للبناتادبيبتول ليث حسن عبد علي1014211522145010

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية المعارف للبنينادبيعبد القادر محمود احمد عبد1015211521005024

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية الغد المشرق للبنينادبيقتيبه ابراهيم خلف مال هللا1016211521063037

االعالم/الجامعة العراقية465ثانوية الفارابي للبنينادبيحسنين قيس علي عيسى1017211521026011

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزهراء عماد احمد عبد المجيد1018211522098022

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية الزهراء للبناتادبيخلود قاسم حميد محمد1019211522138022

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية الفارابي للبنينادبيحيدر قاسم محمد ابراهيم1020211521026021
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االعالم/الجامعة العراقية464اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيوفاء حسين عزم تقي1021211522137044

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية النسائي المختلطةادبينور الهدى مالك ايدام مشعان1022211522218014

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية فدك للبناتادبيضالل حسين عودة حمود1023211522156029

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية االحواز للبنينادبيزيدون عمر نايف شبيب1024211521078017

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمد رعد كاظم حمودي1025211521026039

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد محي الدين حسين عسكر1026211521028013

االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحيدر علي حسين شالل1027211521278037

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي جاسم ياسين علوان1028211521239010

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية كنعان للبنينادبيمعتز نشأت احمد عزيز1029211521013054

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية الهداية المختلطةادبيابراهيم محمد غريبة ابراهيم1030211521262005

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية نازنين للبناتادبينور كنعان مجيد هجرس1031211522096013

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد قاسم احمد شريف1032211521081007

االعالم/الجامعة العراقية460ثانوية التضامن للبنينادبيسامر طاهر سلمان خميس1033211521019007

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية شورش للبنينادبيأحمد عطا حسن شنتاف1034211521076007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية485اعدادية ام حبيبة للبناتعلميمريم ضياء يوسف حالوب1035211512121059

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية471ثانوية الراية للبنينعلميهدى مقبل عليوي ناصر1036211512021009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمروان محسن علي عجمي1037211521001049

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455ثانوية االديبة للبناتادبيشهد عبد الوهاب ياسين محمود1038211522114008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453ثانوية النهروان المختلطةادبيخالد وليد شاكر علي1039211521213007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452ثانوية الوالء المختلطهادبيعبد الرحيم صالح فاضل ابراهيم1040211521236016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452اعدادية صدى التأميم للبنينادبيسلمان داود علي احمد1041211521033018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451ثانوية المأمون المختلطةادبيمعتز خزعل حسن عطية1042211521212031

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبينور ثامر محمد حسن1043211522202009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب فاروق عبد الرضا ابراهيم1044211522133030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيهبه باسم صالح مهدي1045211522160013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448اعدادية النبوة للبناتادبيصفا احمد سعيد عبد1046211522145041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447ثانوية شقائق النعمان للبناتادبياسراء علي داود مصطفى1047211522168001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447اعدادية النبوة للبناتادبينبأ علي حسين علوان1048211522145059

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447اعدادية الوجيهية للبنينادبيسيف مهدي ججون عباس1049211521030022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447اعدادية الحجرات للبناتادبينهى رضا احمد رضا1050211522109038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446ثانوية نازنين للبناتادبيميسم علي مبارك محمد1051211522096010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445ثانوية تل الزعتر للبناتادبيحنين زنزل خزعل شالوخ1052211522151007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445اعدادية بني سعد للبنينادبيعمار عباس حسين جاسم1053211521008047

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد احمد زمان حبيب1054211521227022
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444اعدادية القدس للبناتادبيرسل ثامر زيدان خلف1055211522110018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444اعدادية مندلي للبنينادبيعلي رشيد قنبر كدران1056211521034025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443اعدادية بابل للبناتادبياسراء ماجد محمد عبد المجيد1057211522141007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443اعدادية الغد المشرق للبنينادبيكرار علي هادي رميض1058211521063038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيانس فالح مهدي علي1059211521010008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441ثانوية ام عمارة للبناتادبياالء ثامر سلمان محمد1060211522107001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440ثانوية االمامة للبنينادبياحمد كاظم ناجي صكر1061211521083002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440اعدادية النبوة للبناتادبيبلسم موسى جعفر صادق1062211522145011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440اعدادية بني سعد للبنينادبيرسول رفعت سلمان كاظم1063211521008029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد فليح حسن عبد العال1064211521008068

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439ثانوية الدؤلي المختلطةادبيأمجد بكر محمود محمد1065211521200001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439ثانوية ام كلثوم للبناتادبيايمان فؤاد محمد صالح1066211522132016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439ثانوية الزهور للبناتادبيرحمه رياض عبد الخالق عبد هللا1067211522113008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438ثانوية البشير للبنينادبيعمر عدنان حسين علي1068211521057024

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438اعدادية بني سعد للبنينادبيمزاحم احمد عبد ناموس1069211521008073

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الرحمن عدنان ياور رمضان1070211521038084

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيليث فاضل محمد اسماعيل1071211521065063

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية االمال للبناتادبيشهد جابر جلوب علوان1072211522153040

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية الوالء المختلطهادبيطه عبد العزيز طه ياسين1073211521236015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية ديالى للبنينادبيحسين محمود صالح رويز1074211521012024

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية ام عمارة للبناتادبيدانيه عاصم نجم عبد هللا1075211522107011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية ام قصر للبنينادبيمصطفى مثنى خلف نفل1076211521047009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية البشير للبنينادبينزار عباس كنعان حسين1077211521057036

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد محمد وشاع ياس1078211521054011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية الراية للبنينادبيعلي عادل وهاب حمود1079211521021009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية الرواد للبنينادبيعالء حسين علي كريم1080211521077068

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد العظيم ستار جاسم محمد1081211521059013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية بابل للبناتادبيمروه عبد الستار عبد هللا سبع1082211522141073

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيزينب علي سلمان علي1083211522168011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية الحجرات للبناتادبينغم عثمان اسماعيل محمود1084211522109037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية الوجيهية للبنينادبييوسف عامر غازي علو1085211521030055

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية تماضر للبناتادبيضفاف هارون رشيد ظاهر1086211522091051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية ابن يونس المختلطةادبيوسن ثامر رشيد احمد1087211522228016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيهجران سامي عبد ابراهيم1088211521058068
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيداليا منعم كريم محمد1089211522099020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الهداية المختلطةادبييوسف رعد سكران علي1090211521262016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية االديبة للبناتادبيغفران خليل ابراهيم شهاب1091211522114011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية المأمون المختلطةادبيعمر كاظم عباس خلف1092211521212022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية سعد للبنينادبيمصطفى عباس جهاد محمد1093211521060012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية القرطبي للبنينادبيمهند احمد طه علوان1094211521054066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيقيصر محمد صالح جاسم1095211521272066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحسن رشيد جخيور محمد1096211521271007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية تماضر للبناتادبيرفل حسين عزاوي حسين1097211522091029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية الوطن للبنينادبيعالء لؤي شاكر محمود1098211521079019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية ام عمارة للبناتادبيهدى حسام عبد االمير سهيل1099211522107036

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيعلي ستار فليح حسن1100211521270051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيرغد راغب عبد الرحمن عبد العزيز1101211522133021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية البينات للبناتادبيبشائر حازم صادق مهدي1102211522116010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية كنعان للبنينادبيابراهيم صبحي ابراهيم احمد1103211521013002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية التحرير للبناتادبيفيحاء اياد احمد اسماعيل1104211522136054

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية الخيزران للبناتادبياسيل مظفر عطوان حسن1105211522147008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية شورش للبنينادبيسعدون أحمد خلف أسماعيل1106211521076047

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيساره صفوان محمد سلمان1107211522134031

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية ابن عقيل للبنينادبيكرار سالم غني هزاع1108211521041028

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية ديالى للبنينادبيعبد هللا سعد عبد هللا منهل1109211521012037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية عائشة للبناتادبيهديل عبد الجبار عبد الكريم منصور1110211522101053

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية العدنانية للبناتادبيشهد عماد كاظم عبد1111211522094044

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية الخلود للبناتادبيرفل عبد الواحد رحيم حبيب1112211522164008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية البينات للبناتادبيبراء هاشم طالب عبد1113211522116009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية مدينة السالم للبنينادبيذو الفقار رعد علي عبد1114211521024009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية التضامن للبنينادبيعلي عبد اللطيف محمود جاسم1115211521019013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية الخلود للبناتادبيهبة جالل ناجي حسن1116211522164025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد امير حسين نايل1117211521077097

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيرضا مالك محمد صادق1118211521016008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية العذراء للبناتادبيميادة مجيد كامل ردام1119211522154023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسندس سليمان حسن علي1120211522100030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية بلدروز للبنينادبيسعدون فاضل عباس حسين1121211521007028

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية ام حبيبة للبناتادبينورس عبد الوهاب عبد الرزاق ناصر1122211522121053
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية االنصاري للبنينادبيعبد الوهاب سامي شالل خلف1123211521080017

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي توفيق عباس مرهج1124211521031015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية العذراء للبناتادبيمروة سحاب صادق حسين1125211522154021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد الغفور هاشم عبد الستار محمد1126211521017027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عالوي قاسم حسن1127211521077034

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية اليرموك للبناتادبيغفران حسن ولي جمعه1128211522125025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى ثامر منصور علي1129211521001051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية ديالى للبنينادبيعلي فرحان حسين كاظم1130211521012043

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية ديالى للبنينادبيعمر احمد سلمان حسن1131211521012046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية مندلي للبنينادبيمروان طه منشد جالي1132211521034039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية بابل للبناتادبيافراح مثنى كنعان علوان1133211522141011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد ستار جبار ردام1134211521038140

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية الحد االخضر المختلطةادبياحمد غانم محمود شكر1135211521208004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية اول حزيران للبنينادبيحسن جاسم حسن ياسين1136211521062012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية الغد المشرق للبنينادبيسامي احمد عبد القادر عبد الحميد1137211521063021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرنده حاتم حسين وادي1138211522100019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية االديبة للبناتادبيزهراء قيس حسن علوان1139211522114006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيرشيد محمد رشيد جسام1140211521018019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية المتنبي المختلطةادبيمزاحم مزهر حسن عويد1141211521226033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية العدنانية للبناتادبيآيه طه ياس خميس1142211522094005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيايمان علي محمد كامل1143211522134012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية التضامن للبنينادبيمصطفى عبد اللطيف محمود جاسم1144211521019022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية ام القرى للبناتادبيهدير خليل محمد علي1145211522127041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية النسائم المختلطةادبياحمد محمد جاسم عباس1146211521254003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية الهداية المختلطةادبيزينب حمد خضير عباس1147211522262010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفرح عباس خليل خضير1148211522155092

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيعلي حسن جاسم عواد1149211521233005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية فدك للبناتادبيرفل حسين احمد كاظم1150211522156011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد اللطيف حسن لطيف علي1151211521003021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية النسائي المختلطةادبيضحى علوان محمد علوان1152211522218009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية االنصاري للبنينادبياسامه فاضل طه ابراهيم1153211521080005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياسراء حسن علي بربوت1154211522098003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الدستور المختلطةادبيمصطفى عدنان فزع سبع1155211521219021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي محمد صاحب جاسم1156211521050012
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية مدينة السالم للبنينادبيبارق روضان حسين خلف1157211521024006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية المستقبل للبنينادبيعباس علي ابراهيم يدام1158211521028008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا رشيد حميد موسى1159211521038087

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعبد القادر محمد عبد القادر عبد الحميد1160211521063026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية االحواز للبنينادبيحيدر عبد الواحد حمد حسن1161211521078014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية تماضر للبناتادبيابتهال وهاب حرف حسين1162211522091006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيحسن خضر رشيد مجيد1163211521059004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الحداثة للبناتادبينداء ابراهيم سلطان حسين1164211522115021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيزينب رياض حسين جميل1165211522220003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيأحمد خليل اسماعيل عبد1166211521006002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية االمال للبناتادبيبلسم مصطفى خلف حسن1167211522153014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيصفا هاشم عبد الجبار عباس1168211522134042

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية نزار المختلطةادبيريام عبد هللا خلف داود1169211522204005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي معن احمد غبن1170211521239013

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية بردى المختلطةادبيشاناز هجران محمود عبده1171211522229002

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية576اعدادية الخالص للبنينعلميحسين منير عمار جاسم1172211511002056

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567اعدادية فدك للبناتادبيزينب رياض طارق جعفر1173211522156019

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية الزيتونة للبناتادبيناردين نزار أحمد سليمان1174211522092071

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيغرام سلمان لفته حسن1175211522100037

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيرعد حمزه علي سلمان1176211521014021

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية بوتان المسائية للبنينادبياحمد اسماعيل شاه حسين1177211521270005

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546ثانوية فاطمة للبناتادبيايات كريم جميل حمادي1178211522105003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد هاشم حامد ابراهيم1179211521030046

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميدعاء يعرب محمد احمد1180211512137029

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميمها محمد ابراهيم درويش1181211512137082

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية بلدروز للبنينعلميحيدر عبد الرضا سبع خميس1182211511007035

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية اول حزيران للبنينعلميمحمد خالد عبد هللا محمد1183211511062050

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية الوطن للبنينعلميعلي طالب حميد حسن1184211511079020

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية العراقية للبناتعلمياالء عالء حبيب علوان1185211512139013

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية العراقية للبناتعلميصفا حميد نصيف جاسم1186211512139098

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية جمانة للبناتعلميفرح باسم رشيد وحيد1187211512095022

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية النبوة للبناتعلميزهراء صفاء الدين حافظ مجيد1188211512145037

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية الحمائم للبناتعلميعبير أحمد عبد الرضا مهدي1189211512122022

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب رعد مهدي جاسم1190211512138075
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الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية المقدادية للبناتعلميريهام سمير حميد نصيف1191211512140104

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية اليازجي المختلطةعلميعلي سبهان عبد صالح1192211511223019

القانون/جامعة بابل522ثانوية العمرانية المختلطةادبيحمزه عصمان سفر جليب1193211521230003

الفنون الجميلة/جامعة بابل474اعدادية الحجرات للبناتادبيساره رضا عبد الستار سمين1194211522109022

الفنون الجميلة/جامعة بابل453اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعمر ابراهيم محمد شحل1195211521278118

الفنون الجميلة/جامعة بابل447ثانوية الراية للبنينادبيحوراء غازي احمد ابراهيم1196211522021002

المسيب/الهندسة/جامعة بابل614اعدادية الزهراء للبناتعلميماس طه محمد سعيد1197211512138124

المسيب/الهندسة/جامعة بابل605اعدادية بلدروز للبنينعلميعبد الهادي حسين علي حسين1198211511007056

المسيب/الهندسة/جامعة بابل603.3ثانوية الفراقد للبناتعلميهدى خالد خليل ابراهيم1199211512148018

المسيب/الهندسة/جامعة بابل602اعدادية المعارف للبنينعلميحسين كنعان عبد الكريم محمود1200211511005069

الطب/جامعة النهرين694اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد سهاد فاضل سلمان1201211511002156

الطب/جامعة النهرين694اعدادية النبوة للبناتعلمياساور عباس اجود كاظم1202211512145008

الطب/جامعة النهرين691اعدادية الخالص للبنينعلميمصطفى عادل داود هاتف1203211511002178

الطب/جامعة النهرين690ثانوية الحريه للبناتعلميايمان بالل عبد الحميد حسين1204211512143020

الطب/جامعة النهرين690ثانوية الحريه للبناتعلميزينب زهير سامي رشيد1205211512143064

الطب/جامعة النهرين690اعدادية الخالص للبنينعلميزيد أسامة عبد المهدي فاضل1206211511002078

الطب/جامعة النهرين690ثانوية الحمائم للبناتعلميعذراء جابر كاظم جابر1207211512122023

الطب/جامعة النهرين690اعدادية العراقية للبناتعلميزهراء عالء حبيب علوان1208211512139058

الطب/جامعة النهرين690ثانوية الحريه للبناتعلميدعاء سعد شاكر حسون1209211512143033

الطب/جامعة النهرين690اعدادية النبوة للبناتعلمياثمار ابراهيم كاظم ياسين1210211512145006

الطب/جامعة النهرين690ثانوية سما ديالى االهلية للبناتعلميرغده حازم ابراهيم شهاب1211211512174003

الطب/جامعة النهرين689ثانوية الحريه للبناتعلميلبنى رباح نوري عزيز1212211512143113

الطب/جامعة النهرين689اعدادية العراقية للبناتعلميياسمين حيدر محمود علي1213211512139147

الطب/جامعة النهرين689اعدادية المعارف للبنينعلميانور عبد الرحمن ابراهيم كايم1214211511005044

الطب/جامعة النهرين689ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميمصطفى جواد مهدي حمودي1215211511263028

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية السكري للبنينعلميسيف الدين هادي حسين ناصر1216211511046002

الهندسة/جامعة النهرين666اعدادية الغد المشرق للبنينعلمياسماعيل عبد الرزاق علي سلمان1217211511063011

الهندسة/جامعة النهرين665ثانوية ذي قار للبنينعلميكرار خضر شكر محمود1218211511032022

الهندسة/جامعة النهرين662اعدادية القدس للبناتعلميمروه عبد المحي جعفر سلوم1219211512110072

الهندسة/جامعة النهرين661اعدادية خانقين للبنينعلميأريان احمد حسن محمد1220211511011002

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية الخيزران للبناتعلميسحر فالح حسن طوفان1221211512147022

الهندسة/جامعة النهرين659ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد امير شامل كامل1222211511020060

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية القدس للبناتعلمينبأ حسن فهد عواد1223211512110076

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية المقدادية للبناتعلميسجى محمد احمد مبارك1224211512140141
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الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية الفاضالت للبناتعلمييقين جميل سعيد عبد الرحمن1225211512102105

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية الفاضالت للبناتعلميايات عبد الرحمن فرمان توفيق1226211512102010

الهندسة/جامعة النهرين656اعدادية ام حبيبة للبناتعلميصبا اثير خليل نايف1227211512121042

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية التحرير للبناتعلميرفل احمد حسن جاسم1228211512136024

الهندسة/جامعة النهرين655ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميمريم جبار عباس حميد1229211512099041

الهندسة/جامعة النهرين654اعدادية التحرير للبناتعلميفاطمه فاضل فليح حسن1230211512136063

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية القدس للبناتعلميمروج خالد نعمان اسحاق1231211512110071

الهندسة/جامعة النهرين653ثانوية الحريه للبناتعلميزبيده عبد الكريم سعدون عباس1232211512143055

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية المقدادية للبناتعلميأيالف زياد سعيد احمد1233211512140013

الحقوق/جامعة النهرين579ثانوية لكش للبناتادبيعطيه احسان عدنان أسد1234211522149016

العلوم السياسية/جامعة النهرين515ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيشهد سلمان هادي كريفع1235211522260002

العلوم السياسية/جامعة النهرين506اعدادية بلدروز للبنينادبيمصطفى حسين كاظم داود1236211521007065

العلوم السياسية/جامعة النهرين496اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين علي حسين عزاوي1237211521014018

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين643.7ثانوية الحريه للبناتعلميرانيه رعد يونس حسين1238211512143039

هندسة المعلومات/جامعة النهرين663اعدادية االنام للبناتعلميساره عامر رشيد حسن1239211512135098

هندسة المعلومات/جامعة النهرين652اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد اسعد عبد هللا محمد1240211511014164

هندسة المعلومات/جامعة النهرين652اعدادية المقدادية للبناتعلميحنين صيهود سلمان محجوب1241211512140065

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية المقدادية للبناتعلميرسل صيهود سلمان محجوب1242211512140088

هندسة المعلومات/جامعة النهرين644اعدادية المقدادية للبناتعلميرسل عباس حسين باش اغا1243211512140089

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641ثانوية الشهيد عون للبنينعلميعلي جواد كاظم عبود1244211511050013

الطب/جامعة ديالى700ثانوية االقتدار للبناتعلميشيماء رمضان ابراهيم كاظم1245211512119024

الطب/جامعة ديالى699اعدادية الزهراء للبناتعلميغفران احمد مجيد جاسم1246211512138111

الطب/جامعة ديالى698ثانوية العدنانية للبناتعلميآيات محمد غني محمد1247211512094004

الطب/جامعة ديالى696ثانوية العدالة للبنينعلميريام عزمي فاروق أحمد1248211512044004

الطب/جامعة ديالى696اعدادية ام حبيبة للبناتعلمينمارق مهدي جاسم محمد1249211512121064

الطب/جامعة ديالى694.9ثانوية الحريه للبناتعلميضحى صادق عبد الرحمن نصيف1250211512143091

الطب/جامعة ديالى694اعدادية كنعان للبنينعلميحمزة احمد محمد خميس1251211511013027

الطب/جامعة ديالى694ثانوية فاطمة للبناتعلميسارة قيس خليفة محمود1252211512105020

الطب/جامعة ديالى693اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد خليل ابراهيم عبد1253211511004125

الطب/جامعة ديالى693ثانوية ام عمارة للبناتعلميرشد مصطفى مهدي صالح1254211512107014

الطب/جامعة ديالى690ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميسهى عدنان محمد داود1255211512165013

الطب/جامعة ديالى690اعدادية التحرير للبناتعلميريام عبد الستار عبد الحسين سعيد1256211512136029

الطب/جامعة ديالى690اعدادية القدس للبناتعلميعائشه صالح حسن خلف1257211512110063

الطب/جامعة ديالى689ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميشهد جبار مجيد طاهر1258211512099026
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الطب/جامعة ديالى689اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك عبد هللا ابراهيم احمد1259211512138037

الطب/جامعة ديالى688اعدادية القدس للبناتعلميزبيده طالل هاشم سعيد1260211512110040

الطب/جامعة ديالى688ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميدعاء غازي طاهر رشيد1261211512165008

الطب/جامعة ديالى687ثانوية العدنانية للبناتعلميرغد خالد عباس محمد1262211512094032

الطب/جامعة ديالى687اعدادية القدس للبناتعلميزهراء اركان ماجد اسماعيل1263211512110041

الطب/جامعة ديالى687اعدادية المقدادية للبناتعلميميس خليفه قهار مهدي1264211512140231

الطب/جامعة ديالى687اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمحمد حسن ياسين عباس1265211511010103

الطب/جامعة ديالى687ثانوية السكري للبنينعلميميساء عبد االمير حميد يحيى1266211512046013

الطب/جامعة ديالى687ثانوية العدنانية للبناتعلميزهراء شهاب احمد نايل1267211512094043

الطب/جامعة ديالى687اعدادية المقدادية للبناتعلميهبه مزهر عبد الوهاب محمد1268211512140259

الطب/جامعة ديالى686اعدادية الزيتونة للبناتعلميساره عبد الجبار عبد هللا مصطفى1269211512092077

الطب/جامعة ديالى686اعدادية القدس للبناتعلميمينا حكمت عبد اللطيف سلمان1270211512110074

الطب/جامعة ديالى686اعدادية العراقية للبناتعلميسلسبيل مازن جمهور عطا هللا1271211512139088

الطب/جامعة ديالى686اعدادية كنعان للبنينعلميمصطفى عبد هللا مطر مسرهد1272211511013090

الطب/جامعة ديالى685اعدادية الزيتونة للبناتعلميجوان ابراهيم عسكر محمد1273211512092036

الطب/جامعة ديالى685اعدادية االنام للبناتعلمياسماء اسماعيل سمين ولي1274211512135011

الطب/جامعة ديالى685ثانوية المروة للبناتعلميزينب عثمان احمد عدوان1275211512158006

الطب/جامعة ديالى684.6ثانوية الحريه للبناتعلميجمان نعمان اكرم حسن1276211512143030

الطب/جامعة ديالى684اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميطيبة فالح كامل نجرس1277211512098039

الطب/جامعة ديالى684اعدادية النبوة للبناتعلميندى ثائر خضير عباس1278211512145074

الطب/جامعة ديالى684ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميبراء طه عويد هزاع1279211511263007

الطب/جامعة ديالى684اعدادية المقدادية للبناتعلميأسيل شحاذ خلف سليم1280211512140006

الطب/جامعة ديالى684اعدادية الفاضالت للبناتعلميرفيده محمد علي زركوش1281211512102037

الطب/جامعة ديالى684اعدادية الزهراء للبناتعلميشهد فليح حسن عباس1282211512138097

الطب/جامعة ديالى684ثانوية الراية للبنينعلمياحمد فائق عمر محمد1283211511021001

الطب/جامعة ديالى684ثانوية الحريه للبناتعلميترحيب ادريس حسن خلف1284211512143028

الطب/جامعة ديالى684ثانوية الجواهري للبنينعلمياحمد رعد عبد القادر حسين1285211511020006

الطب/جامعة ديالى683.3ثانوية الفراقد للبناتعلميزينب فؤاد عمران داود1286211512148013

الطب/جامعة ديالى683اعدادية النضال للبنينعلميمصطفى محمد عبد االمير علوان1287211511029058

الطب/جامعة ديالى683اعدادية المقدادية للبناتعلمياسماء ياسين جاسم احمد1288211512140021

الطب/جامعة ديالى683اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد شامل عباس مصطاف1289211511005014

الهندسة/جامعة ديالى665اعدادية المتنبي المختلطةعلميتبارك سامي زيدان خلف1290211512226005

الهندسة/جامعة ديالى665ثانوية العدنانية للبناتعلميديانا فارس سلمان أحميد1291211512094029

الهندسة/جامعة ديالى664ثانوية احمد شوقي المختلطةعلميانور ضياء محمود حسن1292211511231005
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الهندسة/جامعة ديالى664ثانوية السرمد للبناتعلميعائشه محمد حميد عبد السالم1293211512157009

الهندسة/جامعة ديالى664اعدادية العراقية للبناتعلميزهراء عباس راهي حسين1294211512139057

الهندسة/جامعة ديالى664اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمصطفى انور عبد الهادي علي1295211511003107

الهندسة/جامعة ديالى662اعدادية الفاضالت للبناتعلميضحى رعد احمد هامل1296211512102067

الهندسة/جامعة ديالى662اعدادية كنعان للبنينعلميحسام قاسم ابراهيم ناصر1297211511013022

الهندسة/جامعة ديالى662اعدادية القرطبي للبنينعلمياحمد محمد صبحي رشيد1298211511054009

الهندسة/جامعة ديالى660اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميعذراء فالح صالح سلمان1299211512097080

الهندسة/جامعة ديالى660اعدادية التحرير للبناتعلميآيه ثائر كاظم محمد1300211512136003

الهندسة/جامعة ديالى659ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي هيثم يعقوب يوسف1301211511020048

الهندسة/جامعة ديالى659اعدادية الخالص للبنينعلميمنتظر بكر حمدي جواد1302211511002187

الهندسة/جامعة ديالى659اعدادية ميثم التمار للبنينعلميحسنين علي جبار باقر1303211511025011

الهندسة/جامعة ديالى658اعدادية زينب الهاللية للبناتعلمينوره محمد هادي جواد1304211512118039

الهندسة/جامعة ديالى657اعدادية المقدادية للبناتعلميرغد فاضل حمدي احمد1305211512140092

الهندسة/جامعة ديالى657اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميابراهيم خلدون عبد االمير حمدي1306211511010003

الهندسة/جامعة ديالى657اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميشيماء عز الدين ابراهيم جاسم1307211512090062

الهندسة/جامعة ديالى657ثانوية العدنانية للبناتعلمينور طاهر حسن محمد1308211512094081

الهندسة/جامعة ديالى655.9ثانوية الجواهري للبنينعلميمرتضى يحيى زكريا جعفر1309211511020078

الهندسة/جامعة ديالى655اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميرنا علي غالب حسين1310211512133008

الهندسة/جامعة ديالى655ثانوية الجواهري للبنينعلميحميد صالح حميد خميس1311211511020025

الهندسة/جامعة ديالى653ثانوية الزهور للبناتعلميصفا علي جاسم دعيبل1312211512113032

الهندسة/جامعة ديالى653اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرؤى سامي طه ياسين1313211512090028

الهندسة/جامعة ديالى653اعدادية تماضر للبناتعلميسجى سالم نجم عبد هللا1314211512091032

الهندسة/جامعة ديالى653ثانوية الروابي للبناتعلمينبأ علي سامي عبد علي1315211512146029

الهندسة/جامعة ديالى653اعدادية النبوة للبناتعلمياسيل ماهر فاضل كاظم1316211512145012

الهندسة/جامعة ديالى653اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميفرح محمد عبد الرزاق ذياب1317211512097087

الهندسة/جامعة ديالى652اعدادية الزيتونة للبناتعلميساره محمود كريم امين1318211512092079

الهندسة/جامعة ديالى652اعدادية تماضر للبناتعلميميعاد حميد حسين بكر1319211512091051

الهندسة/جامعة ديالى652اعدادية الزهراء للبناتعلميشهد عوف رحمان عبد1320211512138096

الهندسة/جامعة ديالى651ثانوية جمانة للبناتعلميضحى محمد داود سلمان1321211512095016

الهندسة/جامعة ديالى650اعدادية االنام للبناتعلمينور نوفل صابر حسين1322211512135176

الهندسة/جامعة ديالى650اعدادية بني سعد للبنينعلميحسين فاضل محمد خماس1323211511008013

الهندسة/جامعة ديالى650اعدادية الزهراء للبناتعلميرند نصير محمد جاسم1324211512138065

الهندسة/جامعة ديالى650اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميانسام حسين كاظم كون1325211512100009

الهندسة/جامعة ديالى650ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميرند قيس جودر عبد اللطيف1326211512099010
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الهندسة/جامعة ديالى649ثانوية اور المختلطةعلميآيات ضرار محمد علي احمد1327211512211001

الهندسة/جامعة ديالى649ثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلميابراهيم علي حسن دكدك1328211511217002

الهندسة/جامعة ديالى649اعدادية ام حبيبة للبناتعلميساره احمد كاظم محمد1329211512121038

الهندسة/جامعة ديالى649اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميزهراء حميد كاظم محمد1330211512133010

الهندسة/جامعة ديالى649اعدادية الخيزران للبناتعلميمريم علي جاسم فنجان1331211512147039

الهندسة/جامعة ديالى648اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميفاطمه اياد سعيد خليل1332211512098040

الهندسة/جامعة ديالى648اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميعباس عدنان مجيد وهيب1333211511018015

الهندسة/جامعة ديالى647ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمود عبد الستار عبد الجبار محمود1334211511020077

الهندسة/جامعة ديالى647اعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا سمير عبد الوهاب عبد الحميد1335211511004081

الهندسة/جامعة ديالى647ثانوية المستقبل للبنينعلميحسين علي مطشر حسين1336211511028003

الهندسة/جامعة ديالى647اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميشهد صالح حسن مبارك1337211512133017

الهندسة/جامعة ديالى647اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميياسمين عبد محمد خلف1338211512137097

الهندسة/جامعة ديالى646اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميطه ياسين حسن محمود1339211511003047

الهندسة/جامعة ديالى646اعدادية القدس للبناتعلميياسمين طالل جبار علوان1340211512110088

الهندسة/جامعة ديالى646اعدادية االمام الزهري للبنينعلميأحمد كريم سلمان شاهين1341211511052006

الهندسة/جامعة ديالى646اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميسعدون سعد نصار خلف1342211511010046

الهندسة/جامعة ديالى645اعدادية النبوة للبناتعلميحنين عصام عاشور خليل1343211512145025

الهندسة/جامعة ديالى645ثانوية الوطن للبنينعلميعلي حسين علي منصور1344211511079018

الهندسة/جامعة ديالى645اعدادية بني سعد للبنينعلميمصطفى كامل محمود محمد1345211511008041

الهندسة/جامعة ديالى644اعدادية العراقية للبناتعلمينمارق سعود علي حمد1346211512139132

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية ام عمارة للبناتعلميهاجر هيثم صالح مهدي1347211512107040

الهندسة/جامعة ديالى644اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك خالد عبد هللا شلبه1348211512138036

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية العدنانية للبناتعلميناديه محمد غالب محمد1349211512094079

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية الحريه للبناتعلميرونق علي طه خضير1350211512143050

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميبيداء وليد ناجي حسن1351211512165005

الهندسة/جامعة ديالى644اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد رشيد مجيد حسن1352211511005012

الهندسة/جامعة ديالى644اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمياحمد مصطفى رشيد مجيد1353211511003009

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية الروابي للبناتعلميايالف قاسم محمد حبيب1354211512146008

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميميس محمود خلف حميد1355211512099044

الهندسة/جامعة ديالى644ثانوية الحريه للبناتعلميريام فراس كريم حمود1356211512143052

الهندسة/جامعة ديالى643اعدادية القدس للبناتعلميآيات غالب ناصر حنين1357211512110003

الهندسة/جامعة ديالى643ثانوية اور المختلطةعلميبان عبد الصمد مهدي يوسف1358211512211006

الهندسة/جامعة ديالى643اعدادية البينات للبناتعلميآفاق حسين حسون علوان1359211512116001

الهندسة/جامعة ديالى643ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميبراء حسين علي جاسم1360211512134016
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الهندسة/جامعة ديالى642اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب سهدي هادي صالح1361211512138076

الهندسة/جامعة ديالى642اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميشهد علي عيدان حسين1362211512098033

الهندسة/جامعة ديالى642ثانوية العدنانية للبناتعلميشهد أحمد جبار جواد1363211512094054

الهندسة/جامعة ديالى642ثانوية الحريه للبناتعلميمعالم عبد الرحمن كاظم حسين1364211512143118

الهندسة/جامعة ديالى642ثانوية االقتدار للبناتعلمياسالم خالد اسماعيل خليل1365211512119006

الهندسة/جامعة ديالى641اعدادية الفاضالت للبناتعلميمريم باسم قدور جميل1366211512102078

الهندسة/جامعة ديالى641ثانوية فاطمة للبناتعلميوالء محمود عبد النبي جواد1367211512105038

الهندسة/جامعة ديالى641اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمحمد عبد المنعم احمد محمد1368211511010107

الهندسة/جامعة ديالى641اعدادية الوجيهية للبنينعلمييحيى يعقوب كاظم منصور1369211511030054

الهندسة/جامعة ديالى641اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد حمزة جواد كاظم1370211511003093

الهندسة/جامعة ديالى641اعدادية الغد المشرق للبنينعلميمروان حسن صالح عواد1371211511063037

الهندسة/جامعة ديالى640اعدادية االمام الزهري للبنينعلميأحمد خليل ابراهيم جدوع1372211511052002

الهندسة/جامعة ديالى640ثانوية الريحانة للبناتعلميمريم عدنان فاضل حسين1373211512172018

الهندسة/جامعة ديالى639اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميزينب علي عبد الباقي حمد1374211512098025

الهندسة/جامعة ديالى639اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميغزوان واثق نصيف جاسم1375211511010091

الهندسة/جامعة ديالى639اعدادية بلدروز للبنينعلميجعفر نجم خريبط هزاع1376211511007019

الهندسة/جامعة ديالى638ثانوية الحريه للبناتعلمياسراء كريم عطا هللا احمد1377211512143013

الهندسة/جامعة ديالى638اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميصفا حازم علوان حبيب1378211512090067

الهندسة/جامعة ديالى638اعدادية الخالص للبنينعلميحسين هاشم عبد الحسن هتو1379211511002057

الهندسة/جامعة ديالى637اعدادية ديالى للبنينعلميأسامة أحمد عبد ابراهيم1380211511012010

الهندسة/جامعة ديالى637ثانوية عتبة للبناتعلميوجدان حميد طه حسين1381211512167013

الهندسة/جامعة ديالى637اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميايالف راسم كريم محمد علي1382211512133003

الهندسة/جامعة ديالى637اعدادية المقدادية للبناتعلميرقيه خالد وهيب حسين1383211512140095

الهندسة/جامعة ديالى637اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرسل ياسين علي جاسم1384211512090031

الهندسة/جامعة ديالى637اعدادية الزهراء للبناتعلميزبيده احمد لطيف محمد1385211512138067

الهندسة/جامعة ديالى637اعدادية المنتهى للبناتعلميهديل بسمان داود سلمان1386211512103063

الهندسة/جامعة ديالى636ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب محمد عباس حسين1387211512117007

الهندسة/جامعة ديالى636اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميدموع ثائر لطيف محمد1388211512118009

الهندسة/جامعة ديالى635اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين طالب عبد االمير عباس1389211512138047

الهندسة/جامعة ديالى635اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميسفيان اسماعيل خليل اسماعيل1390211511081021

الهندسة/جامعة ديالى634ثانوية فاطمة للبناتعلميرجاء عبد المنعم عبد هللا سعيد1391211512105011

الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية القدس للبناتعلميفاتن عدنان محمود اسماعيل1392211512110065

الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية المركزية للبنينعلميعمار محمد عباس حسين1393211511004107

الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية المعارف للبنينعلميحسن عبد الحميد عبد االمير حميد1394211511005063
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الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية النبوة للبناتعلميضفاف قحطان رزيج حمد1395211512145058

الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية بابل للبناتعلميمريم صافي مهدي عليوي1396211512141063

الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية الخيزران للبناتعلميساره جمال حميد محمود1397211512147021

الهندسة/جامعة ديالى633اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسمر خليل ابراهيم عبد علي1398211512090056

الهندسة/جامعة ديالى632.3ثانوية الفراقد للبناتعلميزمرد نهاد عبد الخالق فاضل1399211512148010

الهندسة/جامعة ديالى632ثانوية السكري للبنينعلميعلي محمد برغش تايه1400211511046006

الهندسة/جامعة ديالى632اعدادية ميثم التمار للبنينعلميحسين صاحب مهدي مبارك1401211511025013

الهندسة/جامعة ديالى631.3ثانوية الحريه للبناتعلميوسن جمال احمد ابراهيم1402211512143137

الهندسة/جامعة ديالى631ثانوية المروة للبناتعلميرحمة قحطان عدنان شهاب1403211512158004

الهندسة/جامعة ديالى631ثانوية المستقبل للبنينعلميحيدر حسن داود ياسين1404211511028004

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية المقدادية للبناتعلميتبارك حسن ذياب احمد1405211512140051

الهندسة/جامعة ديالى630ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي لطيف كاظم زوين1406211511020046

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية الفاضالت للبناتعلميزينب عباس علي حيدر1407211512102050

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة فالح عبد الحسن عويد1408211512138115

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميسجاد احمد شاكر محمود1409211511003038

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحمزه زيدان خليفه كاظم1410211511014066

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية المعارف للبنينعلميحسن ابراهيم حسن حمد1411211511005062

الهندسة/جامعة ديالى630ثانوية الزهور للبناتعلميغدير خليل عبد االمير علي1412211512113035

الهندسة/جامعة ديالى630اعدادية الزهراء للبناتعلميتقى صافي خليل صافي1413211512138040

الهندسة/جامعة ديالى629.5ثانوية الحريه للبناتعلميفاطمه الزهراء مازن عبد الباري علي1414211512143105

الهندسة/جامعة ديالى629ثانويه الفجر الجديد االهليه للبناتعلميفرح رشيد عبد الحميد صالح1415211512162009

الهندسة/جامعة ديالى629اعدادية بابل للبناتعلميوئام محمد طه كريم1416211512141077

الهندسة/جامعة ديالى629ثانوية الحريه للبناتعلميايه محمود نصيف جاسم1417211512143022

الهندسة/جامعة ديالى629ثانوية االنصاري للبنينعلميسجى عزيز شالل خلف1418211512080004

الهندسة/جامعة ديالى629ثانوية جمانة للبناتعلميبان مثنى يوسف حماده1419211512095007

الهندسة/جامعة ديالى628.3ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد ماجد عبد هللا جاسم1420211511020072

الهندسة/جامعة ديالى628ثانوية المستقبل للبنينعلميياسر حميد حسين كاظم1421211511028028

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميأزل سمير زيدان خلف1422211512097001

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميطالل عصام حامد سلمان1423211511081023

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية خانقين للبنينعلمياحمد حسن اغاجان مراد1424211511011013

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمييوسف عدي عبد االمير جعفر1425211511003129

الهندسة/جامعة ديالى628ثانوية الخنساء للبناتعلميسجى عبد الكريم انور مبارك1426211512117009

الهندسة/جامعة ديالى628ثانوية المحسن المختلطةعلميكرار جبار خلف ابراهيم1427211511225027

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية المقدادية للبناتعلمينبأ محمد حسن محمد1428211512140236
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الهندسة/جامعة ديالى627اعدادية ام حبيبة للبناتعلمينور صباح صالح علوان1429211512121066

الهندسة/جامعة ديالى627ثانوية الروابي للبناتعلميفاطمة مؤيد حبيب موسى1430211512146028

الهندسة/جامعة ديالى627اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميأحمد عبد الرزاق عبد الستار وهاب1431211511031007

الهندسة/جامعة ديالى627ثانوية الجواهري للبنينعلميحسنين محمد فاضل جواد1432211511020023

الهندسة/جامعة ديالى626اعدادية البينات للبناتعلميسارة عيدان ابراهيم ناصر1433211512116021

الهندسة/جامعة ديالى626اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد قاسم ابراهيم ناصر1434211511013077

الهندسة/جامعة ديالى626اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلمياسراء محمد مهدي علوان1435211512133002

الهندسة/جامعة ديالى625اعدادية مندلي للبنينعلميهيثم لطيف كاظم ابراهيم1436211511034055

الهندسة/جامعة ديالى625ثانوية جمانة للبناتعلمياسراء هاشم مجبل داود1437211512095005

الهندسة/جامعة ديالى625اعدادية النبوة للبناتعلميزينب ثائر عبود عباس1438211512145042

الهندسة/جامعة ديالى625ثانوية الخنساء للبناتعلميريام طالب فاضل سلمان1439211512117003

الهندسة/جامعة ديالى625اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميابراهيم هزبر نجم عبد هللا1440211511010005

الهندسة/جامعة ديالى625ثانوية الروابي للبناتعلميريام هاشم كاظم احمد1441211512146014

الهندسة/جامعة ديالى625اعدادية االنام للبناتعلميزهراء فاضل حسن محمد1442211512135081

الهندسة/جامعة ديالى625اعدادية االنام للبناتعلميساره موسى جعفر تمر1443211512135099

الهندسة/جامعة ديالى625اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميأحمد سليم كريم درويش1444211511031003

الهندسة/جامعة ديالى624اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميمريم عبد السالم يونس عبد الحميد1445211512098047

الهندسة/جامعة ديالى624ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميسعود سعد ابراهيم حسن1446211511208007

الهندسة/جامعة ديالى624اعدادية ام حبيبة للبناتعلميكوثر حازم محمد محسن1447211512121055

الهندسة/جامعة ديالى624اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعلي حسين علي غضيب1448211511010069

الهندسة/جامعة ديالى624اعدادية فدك للبناتعلميزهراء جواد فليح حسن1449211512156023

الهندسة/جامعة ديالى624اعدادية ديالى للبنينعلميكاظم حسن خلف أحمد1450211511012041

الهندسة/جامعة ديالى623ثانوية فاطمة للبناتعلميايناس لطيف جمعه صالح1451211512105005

الهندسة/جامعة ديالى623اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميعال عبد الرزاق شفيق حسن1452211512118030

الهندسة/جامعة ديالى623اعدادية القدس للبناتعلميزهراء عبد الرزاق رشيد جرمط1453211512110045

الهندسة/جامعة ديالى623اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمد حسن غائب مصطفى1454211511007086

الهندسة/جامعة ديالى623ثانوية المحسن المختلطةعلمياحمد عبد الستار محمد عباس1455211511225002

الهندسة/جامعة ديالى622اعدادية العراقية للبناتعلميسارة خضير عباس مهدي1456211512139075

الهندسة/جامعة ديالى621ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد االمين عماد ناظم ابراهيم1457211511020059

الهندسة/جامعة ديالى621اعدادية العراقية للبناتعلميمريم سالم جيار عواد1458211512139125

الهندسة/جامعة ديالى621اعدادية المقدادية للبناتعلميعائشه محمود هادي حسين1459211512140178

الهندسة/جامعة ديالى621اعدادية تماضر للبناتعلميرقيه عاد جدوع حكمت1460211512091022

الهندسة/جامعة ديالى620اعدادية االنام للبناتعلميرؤى ديار شوكت جوهر1461211512135063

الهندسة/جامعة ديالى620ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميسحر صفاء سهيل عبد هللا1462211512099021
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الهندسة/جامعة ديالى620اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعلي محمود خضير عباس1463211511010077

الهندسة/جامعة ديالى619ثانوية اليرموك للبناتعلميايهان عالء الدين عبد الرحمن عباس1464211512125005

الهندسة/جامعة ديالى619ثانوية المحسن المختلطةعلميهند حمود حسين ثمن1465211512225024

الهندسة/جامعة ديالى618ثانوية الطائف للبناتعلميسكينه كريم حسن خلف1466211512159011

الهندسة/جامعة ديالى618اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد ثائر محمود جمعة1467211511011135

الهندسة/جامعة ديالى618ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميزهراء احمد طالب حمود1468211512099011

الهندسة/جامعة ديالى618الخارجياتعلمياسراء احمد حسن محمد1469211512401001

الهندسة/جامعة ديالى618اعدادية ديالى للبنينعلميمجتبى نجم عبد الحسين اسماعيل1470211511012045

الهندسة/جامعة ديالى617اعدادية التحرير للبناتعلميشهد محسن جسام محمد1471211512136045

الهندسة/جامعة ديالى617ثانوية تدمرللبناتعلميزينب منذر علي مهدي1472211512131005

الهندسة/جامعة ديالى617اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد احمد محمد حسين1473211511005152

الهندسة/جامعة ديالى616اعدادية التحرير للبناتعلميشهد هيثم عبود نجم1474211512136046

الهندسة/جامعة ديالى616اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميتقي خليل اسماعيل عبدي1475211511031011

الهندسة/جامعة ديالى615ثانوية اول حزيران للبنينعلميمحمد يوسف محمد لطيف1476211511062055

الهندسة/جامعة ديالى614ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي جاسم محمد كاظم1477211511026020

الهندسة/جامعة ديالى614ثانوية ام الكتاب المختلطةعلميفاتن عبد الرحمن كاظم حسن1478211512260005

الهندسة/جامعة ديالى614اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمياية فالح حسن احمد1479211512137011

الهندسة/جامعة ديالى613اعدادية الغد المشرق للبنينعلميمصطفى طالب خليفه هداوي1480211511063040

الهندسة/جامعة ديالى613ثانوية النظامية المختلطةعلميأحمد حسين علي صعب1481211511206002

الهندسة/جامعة ديالى613اعدادية المقدادية للبناتعلميهبه محمد جدوع حسين1482211512140258

الهندسة/جامعة ديالى613اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد سهيل عبد هللا جواد1483211511014023

الهندسة/جامعة ديالى613اعدادية الخالص للبنينعلميحيدر قاسم علي حامد1484211511002070

الهندسة/جامعة ديالى613ثانوية العدنانية للبناتعلميريام علي جميل عباس1485211512094040

الهندسة/جامعة ديالى612ثانوية سرى االهلية للبناتعلميتهجد سامي دحام حايف1486211512163004

الهندسة/جامعة ديالى612اعدادية اسد هللا للبنينعلميأنس داود بدر خلف1487211511017010

الهندسة/جامعة ديالى612اعدادية القدس للبناتعلميتقوى منيب صالح مهدي1488211512110020

الهندسة/جامعة ديالى612ثانوية بني شيبان المختلطةعلميحيدر عباس محمد حميد1489211511224002

الهندسة/جامعة ديالى612اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء عبد الحكيم مهنا حسين1490211512090037

الهندسة/جامعة ديالى611ثانوية الحريه للبناتعلميرفل ابراهيم دايم عبد الرزاق1491211512143041

الهندسة/جامعة ديالى611ثانوية العدنانية للبناتعلميمنار عباس علي غضيب1492211512094076

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية المقدادية للبناتعلميهديل خليل ابراهيم كواد1493211512140265

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية بلدروز للبنينعلميابراهيم مهند نديم قاسم1494211511007006

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد فالح حسن كريم1495211511011165

الهندسة/جامعة ديالى610اعدادية ميثم التمار للبنينعلميعبد العلي احمد يوسف عباس1496211511025021
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الهندسة/جامعة ديالى610اعدادية خانقين للبنينعلميايمن نبيل محمد صالح عارف1497211511011036

الهندسة/جامعة ديالى610اعدادية مندلي للبنينعلميهدير احمد خلف عثمان1498211511034054

الهندسة/جامعة ديالى610ثانوية العدنانية للبناتعلميبراء فرهاد علي حسين1499211512094017

الهندسة/جامعة ديالى610اعدادية الزهراء للبناتعلميوالء احمد رشيد ضفير1500211512138172

الهندسة/جامعة ديالى610اعدادية خانقين للبنينعلميأميد يد هللا فيض هللا محمد1501211511011004

الهندسة/جامعة ديالى609ثانوية الجواهري للبنينعلميقيس المع حميد جاسم1502211511020057

الهندسة/جامعة ديالى609ثانوية الجواهري للبنينعلميعلي طالب كريم محمد1503211511020042

الهندسة/جامعة ديالى609ثانوية المروة للبناتعلمينبأ عبد الباسط عدنان مهدي1504211512158010

الهندسة/جامعة ديالى609اعدادية كنعان للبنينعلميمهند قيس كامل ناصر1505211511013093

الهندسة/جامعة ديالى609ثانوية العدنانية للبناتعلميآمنه محمد عواد سليم1506211512094003

الهندسة/جامعة ديالى608اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميساره فالح مهدي حسن1507211512097058

الهندسة/جامعة ديالى607.2ثانوية الفراقد للبناتعلميوفاء لطفي صالح محمد1508211512148021

الهندسة/جامعة ديالى607اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميدعاء جسام محمد احمد1509211512097035

الهندسة/جامعة ديالى607اعدادية االنام للبناتعلميدانيا محمد محمد امين رشيد1510211512135055

الهندسة/جامعة ديالى607اعدادية المعارف للبنينعلميبهاء محمد هادي جريان1511211511005057

الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية الغد المشرق للبنينعلمياحمد رعد حميد حسن1512211511063004

الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية الفاضالت للبناتعلميمها سالم احمد طاهر1513211512102084

الهندسة/جامعة ديالى606ثانوية الفارابي للبنينعلميمصطفى جاسم رستم محمد1514211511026038

الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية خانقين للبنينعلميخلدون محمد نوار صالح1515211511011055

الهندسة/جامعة ديالى606ثانوية الحريه للبناتعلميسرى طالب حسين صالح1516211512143078

العلوم/جامعة ديالى634.8ثانوية الحريه للبناتعلميآالء محمد ذياب حمد1517211512143003

العلوم/جامعة ديالى629ثانوية الدؤلي المختلطةعلميمروة حازم صبار عباس1518211512200010

العلوم/جامعة ديالى627اعدادية بابل للبناتعلميرسل مازن قدوري عبد هللا1519211512141025

العلوم/جامعة ديالى624اعدادية المقدادية للبناتعلميافراح عباس علي خالد1520211512140026

العلوم/جامعة ديالى624اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب خميس رديف ربيع1521211512138074

العلوم/جامعة ديالى621اعدادية القدس للبناتعلميزينب عزت طاهر محمود1522211512110050

العلوم/جامعة ديالى621اعدادية المتنبي المختلطةعلميعبد السالم جاسم محمد سعيد1523211511226025

العلوم/جامعة ديالى617ثانوية العدنانية للبناتعلمياية طارق حسين حسن1524211512094014

العلوم/جامعة ديالى614اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره محمود رشيد حميد1525211512090048

العلوم/جامعة ديالى614اعدادية ام حبيبة للبناتعلميميمونة سامي كاظم نجرس1526211512121063

العلوم/جامعة ديالى612اعدادية تماضر للبناتعلميزينب حسين ابراهيم دهالوي1527211512091025

العلوم/جامعة ديالى612اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميمريم احمد كامل حميد1528211512098046

العلوم/جامعة ديالى611ثانوية المحسن المختلطةعلميتقى ياسين فرحان مهدي1529211512225004

العلوم/جامعة ديالى609اعدادية النبوة للبناتعلميهديه سلمان ستار عباس1530211512145088
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العلوم/جامعة ديالى609اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمياسماء احمد سالم طوفان1531211512090007

العلوم/جامعة ديالى605اعدادية الزهراء للبناتعلميغفران فالح علي عسكر1532211512138113

العلوم/جامعة ديالى604اعدادية المركزية للبنينعلميكرار جابر براك علوان1533211511004119

العلوم/جامعة ديالى604اعدادية الزهراء للبناتعلميبراق مزهر حسب هللا سرحان1534211512138034

العلوم/جامعة ديالى604اعدادية الزهراء للبناتعلميسجى سعد خطاب شهاب1535211512138085

العلوم/جامعة ديالى604ثانوية المروة للبناتعلميمنتهى سالم عبود ذيبان1536211512158009

العلوم/جامعة ديالى603ثانوية الحريه للبناتعلميرند محمد شراد لفته1537211512143047

العلوم/جامعة ديالى602ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميحوراء عقيل ابراهيم حسن1538211512016006

العلوم/جامعة ديالى600ثانوية الحريه للبناتعلميدعاء محمد كامل بيكان1539211512143034

العلوم/جامعة ديالى599.5ثانوية الحريه للبناتعلميسرور محمود نوري علي1540211512143076

العلوم/جامعة ديالى599ثانوية الحريه للبناتعلميزينب محمود جابر منصور1541211512143069

العلوم/جامعة ديالى598ثانوية الريحانة للبناتعلمياطياف مالك زيدان خليل1542211512172001

العلوم/جامعة ديالى598اعدادية الخيزران للبناتعلميالهام عدنان أحمد محمود1543211512147007

العلوم/جامعة ديالى597ثانوية الزهور للبناتعلميزينة راشد عبد هللا شيحان1544211512113025

العلوم/جامعة ديالى596ثانوية المأمون المختلطةعلمياسراء فائز احمد حسين1545211512212003

العلوم/جامعة ديالى596اعدادية العراقية للبناتعلميدعاء ابراهيم سلمان عيدان1546211512139038

العلوم/جامعة ديالى595اعدادية النازحين االولى للبنينعلميعلي طالب عبدان صالح1547211511085089

العلوم/جامعة ديالى593ثانوية الحريه للبناتعلمينور نبيل يونس حسين1548211512143128

العلوم/جامعة ديالى593ثانوية الحريه للبناتعلمينور الهدى صباح عبد الحسين بندر1549211512143125

العلوم/جامعة ديالى592ثانوية االقتدار للبناتعلميرسل ثاير كرجي عبد هللا1550211512119015

العلوم/جامعة ديالى592اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسلر سعد جامل عباس1551211512090054

العلوم/جامعة ديالى592اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميغفران ليث سرهيد يحيى1552211512090079

العلوم/جامعة ديالى592اعدادية كنعان للبنينعلميعمر طالب حسن جاسم1553211511013063

العلوم/جامعة ديالى591اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعلي كهالن يوسف محمد1554211511014134

العلوم/جامعة ديالى590اعدادية ميثم التمار للبنينعلميعلي هاشم عبد االمير ياسين1555211511025029

العلوم/جامعة ديالى590اعدادية النبوة للبناتعلمينور علي فالح عبد1556211512145081

العلوم/جامعة ديالى589ثانوية الزهور للبناتعلميفاطمه قيصر محمد هادي حسين1557211512113039

العلوم/جامعة ديالى589ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميعلي عباس فاضل عباس1558211511059013

العلوم/جامعة ديالى588اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميرامي صبري خالد منديل1559211511038033

العلوم/جامعة ديالى588اعدادية المعارف للبنينعلميحمزة قدوري حسين علوان1560211511005071

العلوم/جامعة ديالى587ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميرشيد علي حسين رشيد1561211511257008

العلوم/جامعة ديالى587اعدادية القدس للبناتعلميانهار فؤاد عبد العزيز طه1562211512110013

العلوم/جامعة ديالى587اعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا باسم احمد شريف1563211511004079

العلوم/جامعة ديالى587ثانوية الحريه للبناتعلميميس كريم احمد حسن1564211512143120
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العلوم/جامعة ديالى586ثانوية االقتدار للبناتعلمينور جسام فيحان صكبان1565211512119036

العلوم/جامعة ديالى586اعدادية الوجيهية للبنينعلميعبد الودود حسين ابراهيم حسين1566211511030028

العلوم/جامعة ديالى586ثانويه الفجر الجديد االهليه للبناتعلمياالء عدنان هادي خلف1567211512162004

العلوم/جامعة ديالى585اعدادية الزهراء للبناتعلمياسيا عباس فاضل عيدان1568211512138017

العلوم/جامعة ديالى585اعدادية القرطبي للبنينعلميعبيده جمعه سلطان عبد1569211511054042

العلوم/جامعة ديالى585اعدادية العراقية للبناتعلميشهد عامر اسماعيل عارف1570211512139094

العلوم/جامعة ديالى585اعدادية التحرير للبناتعلميشذى خليفه خضير صالح1571211512136041

العلوم/جامعة ديالى585ثانوية الهداية المختلطةعلميحيدر لطيف نصيف جاسم1572211511262001

العلوم/جامعة ديالى584اعدادية ام حبيبة للبناتعلميصفا ساجد محمد جالب1573211512121044

العلوم/جامعة ديالى584اعدادية المعارف للبنينعلمينصر فياض بالل حبيب1574211511005205

العلوم/جامعة ديالى584اعدادية بني سعد للبنينعلميصفاء شهاب احمد قصاب1575211511008019

العلوم/جامعة ديالى584اعدادية المنتهى للبناتعلميحنين خليل عمر حمودي1576211512103011

العلوم/جامعة ديالى584ثانوية ابن الفارض للبنينعلميعلي محمد هادي عيسى1577211511015017

العلوم/جامعة ديالى583اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد حيدر جاسم حمود1578211511003094

العلوم/جامعة ديالى583اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميتبارك هادي جاسم محمد1579211512098009

العلوم/جامعة ديالى583اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء ماجد جسام وسمي1580211512138050

العلوم/جامعة ديالى582اعدادية الزهراء للبناتعلمينور محمود كاظم نصيف1581211512138153

العلوم/جامعة ديالى582اعدادية الزهراء للبناتعلمينبأ عبد هللا حبيب عباس1582211512138140

العلوم/جامعة ديالى582اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعبد الرحمن خالد حسين حسن1583211511038046

العلوم/جامعة ديالى581اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميهبه حميد محسن علوان1584211512097109

العلوم/جامعة ديالى581اعدادية اسد هللا للبنينعلميقيصر داود منصور مضحي1585211511017049

العلوم/جامعة ديالى581اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلمياحمد رعد جبار محمود1586211511010008

العلوم/جامعة ديالى580ثانوية الوطن للبنينعلميرامي عبد الحافظ عجمي دانه1587211511079012

العلوم/جامعة ديالى579ثانوية الدؤلي المختلطةعلميسراج الدين خالد حميد نعمه1588211511200011

العلوم/جامعة ديالى579اعدادية القرطبي للبنينعلميحسام منذر مظلوم ثالج1589211511054020

العلوم/جامعة ديالى579ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميسجى يوسف نجم الدين عبد1590211512170015

العلوم/جامعة ديالى579اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميعمار مثنى علي غايب1591211511081030

العلوم/جامعة ديالى579ثانوية ام ابيها للبناتعلمياالء محمد خالد ناصر1592211512171002

العلوم/جامعة ديالى579اعدادية المنتهى للبناتعلميديانا صالح شكر محمود1593211512103018

العلوم/جامعة ديالى579ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميهدى ذياب سلمان ابراهيم1594211512165020

العلوم/جامعة ديالى579اعدادية النبوة للبناتعلميهيام رياض عبد هللا حسن1595211512145089

العلوم/جامعة ديالى579ثانوية ذي قار للبنينعلميوسام كاظم علوان راهي1596211511032031

العلوم/جامعة ديالى578ثانوية بنت مزاحم للبناتعلمينبراس غالب هادي عليوي1597211512170028

العلوم/جامعة ديالى578اعدادية المعارف للبنينعلميابراهيم امين ابراهيم خلف1598211511005002
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العلوم/جامعة ديالى578اعدادية الفلق للبنينعلميمحمد حاتم توفيق ابراهيم1599211511023048

العلوم/جامعة ديالى578ثانوية العدنانية للبناتعلمياسراء محمود حسين وحيد1600211512094008

العلوم/جامعة ديالى578اعدادية النبوة للبناتعلميهديل احمد سلمان كاظم1601211512145087

العلوم/جامعة ديالى578اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميفاطمه سمير قدوري كريم1602211512097084

العلوم/جامعة ديالى577ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميسجى رياض خليل كاظم1603211512257002

العلوم/جامعة ديالى577ثانوية اول حزيران للبنينعلميعمر عدنان جسام حمادي1604211511062041

العلوم/جامعة ديالى576اعدادية نبراس االمل االهلية للبناتعلميزهراء قحطان احمد سلطان1605211512173007

العلوم/جامعة ديالى576ثانوية الجواهري للبنينعلميايمن ياس كريم ياسين1606211511020015

العلوم/جامعة ديالى576اعدادية المركزية للبنينعلميسجاد حازم هيالن محمد1607211511004062

العلوم/جامعة ديالى575اعدادية الخالص للبنينعلميعبد هللا ثاير أحمد محمد1608211511002111

العلوم/جامعة ديالى575اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميمينا رياض تحسين عبد الكريم1609211512090090

العلوم/جامعة ديالى575اعدادية الزيتونة للبناتعلمياسان خليل مظفر أمين1610211512092013

العلوم/جامعة ديالى575ثانوية جمانة للبناتعلميآالء رشيد جابر خضير1611211512095001

العلوم/جامعة ديالى574اعدادية القدس للبناتعلميساره مقداد جاسم محمد1612211512110053

العلوم/جامعة ديالى573اعدادية القدس للبناتعلميهبه احمد هتلر اسماعيل1613211512110083

العلوم/جامعة ديالى573اعدادية الغد المشرق للبنينعلميقيصر عالء حسين رزوقي1614211511063028

العلوم/جامعة ديالى573اعدادية الزيتونة للبناتعلميناز جليل سعيد عبد هللا1615211512092123

العلوم/جامعة ديالى573اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميافراح أياد يوسف جواد1616211512118002

العلوم/جامعة ديالى572ثانوية الطائف للبناتعلميسرى اركان عكال اسماعيل1617211512159010

العلوم/جامعة ديالى572اعدادية ميثم التمار للبنينعلميحسين احمد محسن عليوي1618211511025012

العلوم/جامعة ديالى572اعدادية الفلق للبنينعلميانور صباح سالم ورور1619211511023009

العلوم/جامعة ديالى571ثانوية الحريه للبناتعلميكوثر رحمن مهدي عبد1620211512143111

العلوم/جامعة ديالى570.1ثانوية الجواهري للبنينعلميابراهيم خالد عبد الرزاق جواد1621211511020001

العلوم/جامعة ديالى570ثانوية حمرين المختلطةعلميهيلين اسماعيل حسين زناد1622211512205006

العلوم/جامعة ديالى570اعدادية خانقين للبنينعلميحسين حامد كريم عبد هللا1623211511011041

العلوم/جامعة ديالى570اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميبكر سامي كريم شياع1624211511010019

العلوم/جامعة ديالى570اعدادية خانقين للبنينعلميعلي ظافر عزيز احمد1625211511011107

العلوم/جامعة ديالى570ثانوية العدنانية للبناتعلميرفل حسين علي مسعود1626211512094034

العلوم/جامعة ديالى570اعدادية ابن الرومية للبنينعلميحسن علي حسين نومان1627211511037012

العلوم/جامعة ديالى570اعدادية النبوة للبناتعلميمريم ظاهر عبد العزيز طاهر1628211512145071

العلوم/جامعة ديالى569ثانوية سومر للبنينعلميريسان حمود غريب بريسم1629211511072005

العلوم/جامعة ديالى569اعدادية الزهراء للبناتعلميآصاله احمد عبد ياسين1630211512138003

العلوم/جامعة ديالى569اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميوائل طه جاسم جلو1631211511010129

العلوم/جامعة ديالى569ثانوية المروة للبناتعلميآثمار محمد منعم جاسم1632211512158001
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العلوم/جامعة ديالى568اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلمياحمد ياسين طه حسن1633211511081009

العلوم/جامعة ديالى568اعدادية المنتهى للبناتعلمينسرين عالء أحمد مصطفى1634211512103058

العلوم/جامعة ديالى568اعدادية بابل للبناتعلميمريم سالم ابراهيم بريس1635211512141062

العلوم/جامعة ديالى568ثانوية الراية للبنينعلميعبد هللا وسام علي صالح1636211511021005

العلوم/جامعة ديالى567ثانوية الطائف للبناتعلميرحاب حاتم غضبان جاسم1637211512159006

العلوم/جامعة ديالى567اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد نصير خميس احمد1638211511004143

العلوم/جامعة ديالى567اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميريام ليث مصطفى رحيم1639211512097049

العلوم/جامعة ديالى567اعدادية الخيزران للبناتعلمياخالص ابراهيم سلمان بدع1640211512147005

العلوم/جامعة ديالى567اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميالمع طالل حسن عزاوي1641211511010097

العلوم/جامعة ديالى566ثانوية النظامية المختلطةعلميأنس موفق أسعد محمد1642211511206006

العلوم/جامعة ديالى566اعدادية المعارف للبنينعلميصباح سراب علوان جبر1643211511005092

العلوم/جامعة ديالى565اعدادية النبوة للبناتعلميأسراء قاسم حسين علي1644211512145001

العلوم/جامعة ديالى565اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميآريان عباس يار مراد علي بك1645211511014001

العلوم/جامعة ديالى565اعدادية الخيزران للبناتعلميسما أياد محمود عبد1646211512147024

العلوم/جامعة ديالى565اعدادية الخالص للبنينعلميضرغام خليل حسن خليل1647211511002099

العلوم/جامعة ديالى565ثانوية الحسام للبنينعلميحسين محمد مجيد شالل1648211511070014

العلوم/جامعة ديالى564ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميأحمد طالب حسين حمد1649211511263002

العلوم/جامعة ديالى564ثانوية الفاروق للبنينعلمياحمد علي ابراهيم جواد1650211511068003

العلوم/جامعة ديالى564اعدادية الخالص للبنينعلميجعفر جاسم محمد خضير1651211511002036

العلوم/جامعة ديالى564اعدادية الزهراء للبناتعلميعائشه مكي هادي موسى1652211512138106

العلوم/جامعة ديالى564اعدادية الزهراء للبناتعلميميس سعد ذياب فارس1653211512138136

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية التحرير للبناتعلميساره عبد المنعم هاشم غناوي1654211512136035

العلوم/جامعة ديالى563ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميأيالف طلعت علي صالح1655211512263001

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميطيبه مصطفى طه حسن1656211512097078

العلوم/جامعة ديالى563ثانوية الحمائم للبناتعلميزهراء جبار نجيب ابراهيم1657211512122011

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية المقدادية للبناتعلميتقوى عدنان مجيد عبد1658211512140055

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية الخيزران للبناتعلميضحى عقيل اسماعيل جميل1659211512147033

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمصطفى سمير قحطان نصيف1660211511010118

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميفالح حسن عون كاظم1661211511010094

العلوم/جامعة ديالى563اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمصطفى محمد لطيف جاسم1662211511003111

العلوم/جامعة ديالى562اعدادية اسد هللا للبنينعلميمحمد عبد الصمد سلمان جميل1663211511017055

العلوم/جامعة ديالى562اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد مصدق هادي عباس1664211511002166

العلوم/جامعة ديالى562اعدادية الوجيهية للبنينعلميمصطفى نايف بريسم خليل1665211511030052

العلوم/جامعة ديالى561ثانوية الحد االخضر المختلطةعلمينجم فرحان طه حسون1666211511208024
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العلوم/جامعة ديالى561ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميأحمد غزوان سهيل نجم1667211511263004

العلوم/جامعة ديالى561ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميبكر قيصر عبد الحافظ جميل1668211511263008

العلوم/جامعة ديالى561ثانوية فاطمة للبناتعلميزهراء كريم حمد مبارك1669211512105018

العلوم/جامعة ديالى561ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميابراهيم عبد الحسين كيطان مشعان1670211511045001

العلوم/جامعة ديالى561ثانوية فاطمة للبناتعلميرقيه قاسم جوامير حميد1671211512105016

العلوم/جامعة ديالى561اعدادية النبوة للبناتعلميهاله وليد مجيد منصور1672211512145084

العلوم/جامعة ديالى560اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميمحمد عبد الكريم محمد رؤوف1673211511270062

العلوم/جامعة ديالى560اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحيدر عبد حسن شالل1674211511014070

العلوم/جامعة ديالى560ثانوية فاطمة للبناتعلميسماح هيثم علي ياسين1675211512105022

العلوم/جامعة ديالى560اعدادية بني سعد للبنينعلميمروان معين عبود محمد1676211511008038

العلوم/جامعة ديالى560ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميابراهيم طلعت كنعان حسن1677211511059005

العلوم/جامعة ديالى559ثانوية ام عمارة للبناتعلميايالف عبد االمير عزيز سمين1678211512107006

العلوم/جامعة ديالى559ثانوية المحسن المختلطةعلميطالل طالب صبري ردام1679211511225013

العلوم/جامعة ديالى558ثانوية ام ابيها للبناتعلميشهلة صبيح خليل شكر1680211512171013

العلوم/جامعة ديالى558ثانوية العدنانية للبناتعلميانوار حسين خلف شناوه1681211512094011

العلوم/جامعة ديالى558ثانوية الراية للبنينعلميالحكم اسامه صيهود محمود1682211511021003

العلوم/جامعة ديالى558اعدادية بلدروز للبنينعلمياحمد مهدي هادي جباره1683211511007011

العلوم/جامعة ديالى557اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء علي عباس بدع1684211512138016

العلوم/جامعة ديالى557اعدادية القدس للبناتعلميدنيا باسم محمد خيري احمد1685211512110027

العلوم/جامعة ديالى556ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمياسراء شاكر محمود ابراهيم1686211512134005

العلوم/جامعة ديالى556ثانوية الزهور للبناتعلميتقى سعد عبد المنعم مجيد1687211512113009

العلوم/جامعة ديالى555ثانوية النظامية المختلطةعلميسالم عالء صائب حسين1688211511206016

العلوم/جامعة ديالى555ثانوية الروابي للبناتعلميفاتن عبد الستار صابر هادي1689211512146027

العلوم/جامعة ديالى555اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد جواد كاظم مصطاف1690211511005155

العلوم/جامعة ديالى555اعدادية الفلق للبنينعلميمحمد سعد جاسم محمد1691211511023050

العلوم/جامعة ديالى555ثانوية فاطمة للبناتعلميزينب وليد خالد احمد1692211512105019

العلوم/جامعة ديالى555ثانوية الروابي للبناتعلمياستبرق ستار محمد قدوري1693211512146003

العلوم/جامعة ديالى554ثانوية الحريه للبناتعلميزهراء موسى عبد علوان1694211512143063

العلوم/جامعة ديالى554ثانوية االمال للبناتعلميتبارك محمد جميل عبد القادر1695211512153009

العلوم/جامعة ديالى554ثانوية الطائف للبناتعلميآيه جمال ابراهيم كاظم1696211512159002

العلوم/جامعة ديالى554ثانوية الدؤلي المختلطةعلميمرتضى حسن محمد حسن1697211511200030

العلوم/جامعة ديالى554اعدادية القدس للبناتعلميسارة غانم طالب حسن1698211512110052

العلوم/جامعة ديالى554ثانوية الزهور للبناتعلميرسل قيس جعفر محمد جواد1699211512113018

العلوم/جامعة ديالى554اعدادية القدس للبناتعلميزهراء فاضل هاشم جاسم1700211512110046
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العلوم/جامعة ديالى554اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعبد هللا محمد خضير عباس1701211511014112

العلوم/جامعة ديالى554اعدادية الغد المشرق للبنينعلميزياد خلف مالح بريسم1702211511063020

العلوم/جامعة ديالى554اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميزهراء جاسم محمد فليح1703211512133009

العلوم/جامعة ديالى553اعدادية المنتهى للبناتعلميارياف حافظ زيدان عبد1704211512103005

العلوم/جامعة ديالى553ثانوية الزهور للبناتعلميفاطمه رعد اسماعيل خليل1705211512113037

العلوم/جامعة ديالى553اعدادية الحجرات للبناتعلمينور الهدى عبد الهادي حيدر حميد1706211512109035

العلوم/جامعة ديالى553ثانوية المروة للبناتعلميهند باسم علوان كريم1707211512158012

العلوم/جامعة ديالى553اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد محي ابراهيم حسين1708211511005028

العلوم/جامعة ديالى553اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميحسام خليل ابراهيم رشيد1709211511003022

العلوم/جامعة ديالى553اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد رائد احمد عبد1710211511003095

العلوم/جامعة ديالى552اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلمياحمد اسماعيل احمد ساهي1711211511081004

العلوم/جامعة ديالى552اعدادية المقدادية للبنينعلميعلي فائق حسين فليح1712211511039017

العلوم/جامعة ديالى552اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمصطفى سهيل نجم عبد هللا1713211511031053

العلوم/جامعة ديالى552اعدادية العراقية للبناتعلميسرى ياس حسن سعود1714211512139087

العلوم/جامعة ديالى552ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميآدريس عيسى جعفر عبد الحسين1715211511257001

العلوم/جامعة ديالى551ثانوية ام ابيها للبناتعلميكوثر محمد عيسى عليوي1716211512171017

العلوم/جامعة ديالى551ثانوية االصالح المختلطةعلميأميه عماد صالح حبيب1717211512264001

العلوم/جامعة ديالى551اعدادية الفاضالت للبناتعلميرسل رمزي عيسى موسى1718211512102034

العلوم/جامعة ديالى551اعدادية المقدادية للبناتعلميزهراء طوفان مزهر حسن1719211512140110

العلوم/جامعة ديالى550اعدادية المتنبي المختلطةعلميفرح جليل هادي علوان1720211512226021

العلوم/جامعة ديالى550ثانوية فاطمة للبناتعلميمها حسن عبد اللطيف احمد1721211512105026

العلوم/جامعة ديالى550اعدادية التحرير للبناتعلميضحى ثائر احمد منصور1722211512136048

العلوم/جامعة ديالى550اعدادية االنام للبناتعلمياسماء سعدون فليح يوسف1723211512135013

العلوم/جامعة ديالى550ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميدعاء صالح حمد نجم1724211512099008

العلوم/جامعة ديالى550اعدادية الغد المشرق للبنينعلميحسين مالك صادق جواد1725211511063019

العلوم/جامعة ديالى549اعدادية ام حبيبة للبناتعلميصفا خالد عبد الصاحب مبارك1726211512121043

العلوم/جامعة ديالى549اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعبد هللا ابراهيم جاسم محمد1727211511014109

العلوم/جامعة ديالى549ثانوية ثابت بن قرة المختلطةعلميعلي احمد جواد كاظم1728211511222014

العلوم/جامعة ديالى549اعدادية ام حبيبة للبناتعلميهالة هزبر حسين وادي1729211512121067

العلوم/جامعة ديالى548اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد طالب احمد نايل1730211511003097

العلوم/جامعة ديالى548اعدادية القدس للبناتعلميهنادي فالح حسن جمعه1731211512110086

العلوم/جامعة ديالى547اعدادية الزيتونة للبناتعلميتنيا جبار عبد الكريم سليمان1732211512092034

العلوم/جامعة ديالى547ثانوية تدمرللبناتعلميهدى صفاء فالح عبد1733211512131017

العلوم/جامعة ديالى547ثانوية العدنانية للبناتعلميدعاء عماد محي صالح1734211512094027
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العلوم/جامعة ديالى547ثانوية االنصاري للبنينعلمينوره سبع خميس عبد1735211512080012

العلوم/جامعة ديالى546ثانوية الحريه للبناتعلميزينب شوقي علي عبد1736211512143067

العلوم/جامعة ديالى546اعدادية المتنبي المختلطةعلمييعقوب يوسف محمود علوان1737211511226048

العلوم/جامعة ديالى546ثانوية االصالح المختلطةعلميمصطفى عدنان وحيد محمد1738211511264031

العلوم/جامعة ديالى546اعدادية المعارف للبنينعلميحسام قاسم نعمان سالم1739211511005061

العلوم/جامعة ديالى546ثانوية الروابي للبناتعلميزينه طالل حسن عزاوي1740211512146020

العلوم/جامعة ديالى545اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمياالء حميد حسين محمود1741211512090011

العلوم/جامعة ديالى545اعدادية التحرير للبناتعلمياسيل فائق عطا علي1742211512136006

العلوم/جامعة ديالى545اعدادية اسد هللا للبنينعلميمصطفى فاضل أحمد مصطفى1743211511017061

العلوم/جامعة ديالى545ثانوية المغيرة للبنينعلميابراهيم قيصر داود حسن1744211511051001

العلوم/جامعة ديالى544ثانوية العدالة للبنينعلميمحمد احمد موسى محمد1745211511044008

العلوم/جامعة ديالى544ثانوية السكري للبنينعلميحسين علي حسين علي1746211511046001

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية بوتان المسائية للبنينعلمييوسف رائد بحر احمد1747211511270075

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية النازحين االولى للبنينعلمياحمد جبار علي شالل1748211511085008

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية المقدادية للبناتعلميتقى كاظم حسين فليح1749211512140056

العلوم/جامعة ديالى544ثانوية المحسن المختلطةعلميمحمد هادي اسماعيل حمادي1750211511225033

العلوم/جامعة ديالى544ثانوية الروابي للبناتعلميزينه عواد كاظم خميس1751211512146021

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية المقدادية للبناتعلميحنين ثاير محمد عبد هللا1752211512140063

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية المقدادية للبناتعلميفرح حازم خالد صالح1753211512140201

العلوم/جامعة ديالى543اعدادية النضال للبنينعلميحسين علي عبد العباس ضاري1754211511029018

العلوم/جامعة ديالى543اعدادية المتنبي المختلطةعلميوسام حسين شدهان ريحان1755211511226044

العلوم/جامعة ديالى543اعدادية التحرير للبناتعلميهبه نجم عبد حسن1756211512136076

العلوم/جامعة ديالى543اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميوصفاء ابراهيم احمد مصطفى1757211512097114

العلوم/جامعة ديالى542اعدادية الخالص للبنينعلميأكرم أحمد نصيف جاسم1758211511002023

العلوم/جامعة ديالى542اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميانمار حافظ مجيد شياع1759211511010017

العلوم/جامعة ديالى542اعدادية الزهراء للبناتعلميرنا خالد كامل محمد1760211512138064

العلوم/جامعة ديالى542ثانوية ابن الفارض للبنينعلميحسن علي عبد الكريم ياس1761211511015004

العلوم/جامعة ديالى541ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميمنى احمد حمد حسين1762211512099042

العلوم/جامعة ديالى541اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد خليل ابراهيم جاسم1763211511005011

العلوم/جامعة ديالى541اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمرتضى عامر عبد هللا خليل1764211511003106

العلوم/جامعة ديالى541ثانوية ام الكتاب المختلطةعلميفيصل غازي خميس عيال1765211511260002

العلوم/جامعة ديالى541اعدادية النبوة للبناتعلميمريم حسين حافظ عباس1766211512145070

العلوم/جامعة ديالى541اعدادية الفلق للبنينعلميعمار عصام قدوري ذياب1767211511023035

العلوم/جامعة ديالى540اعدادية الوجيهية للبنينعلميصالح ابراهيم محمد علي1768211511030020
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العلوم/جامعة ديالى540اعدادية اسد هللا للبنينعلميمحمد فوزي مصطفى لطيف1769211511017057

العلوم/جامعة ديالى540اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميشهالء قيس كامل ناصر1770211512090060

الطب البيطري/جامعة ديالى599ثانوية المحسن المختلطةعلميهند اسماعيل حسين علي1771211512225023

الطب البيطري/جامعة ديالى581ثانوية المحسن المختلطةعلميقحطان علي حسين صبر1772211511225025

الطب البيطري/جامعة ديالى571ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميمحمد ماجد عبد اللطيف محمد1773211511045013

الطب البيطري/جامعة ديالى561.2ثانوية الجواهري للبنينعلميباسل محمد عبد الستار حسين1774211511020018

الطب البيطري/جامعة ديالى557اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمرتضى جاسم محمد درعي1775211511014184

الطب البيطري/جامعة ديالى555اعدادية الزيتونة للبناتعلميدنيا احمد عزيز شائع1776211512092041

الطب البيطري/جامعة ديالى542اعدادية فدك للبناتعلميمينا جعفر صادق جعفر1777211512156041

الطب البيطري/جامعة ديالى541اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعلي سلمان نجم عبد1778211511003069

الطب البيطري/جامعة ديالى540اعدادية المركزية للبنينعلمييعقوب عبد المجيد علي حمد1779211511004166

الطب البيطري/جامعة ديالى538اعدادية المقدادية للبنينعلميمحمد مجيد رشيد مجيد1780211511039026

الطب البيطري/جامعة ديالى537اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمحمد اياد عبد الجبار فاضل1781211511010101

الطب البيطري/جامعة ديالى536ثانوية المحسن المختلطةعلميغيث جمال عبد الرضا رحيم1782211511225022

الطب البيطري/جامعة ديالى536اعدادية القرطبي للبنينعلمياحمد علي حمد مخلف1783211511054007

الطب البيطري/جامعة ديالى534اعدادية االنام للبناتعلميهند علي حسين محمد1784211512135190

الطب البيطري/جامعة ديالى528اعدادية اسد هللا للبنينعلميغيث عبد الواحد سلمان جميل1785211511017048

الطب البيطري/جامعة ديالى527اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد ياسين كاظم جبار1786211511014182

الطب البيطري/جامعة ديالى527اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميكوران عادل فاضل عباس1787211511270055

الطب البيطري/جامعة ديالى526اعدادية الخيزران للبناتعلميزهراء نوري خميس جاسم1788211512147020

الطب البيطري/جامعة ديالى526اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميمريم عدنان نعمان سلمان1789211512097094

الطب البيطري/جامعة ديالى525ثانوية سرى االهلية للبناتعلميسارة أياد فخري مجيد1790211512163008

الطب البيطري/جامعة ديالى525ثانوية النظامية المختلطةعلميعباس حسن علي محسن1791211511206020

الطب البيطري/جامعة ديالى524اعدادية المتنبي المختلطةعلميحذيفه حسن عبد الرزاق علوان1792211511226009

الطب البيطري/جامعة ديالى522اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعبد هللا محمد عبد الخالق عبد هللا1793211511014113

الطب البيطري/جامعة ديالى522اعدادية خانقين للبنينعلميعلي محمد كرم علي1794211511011114

الطب البيطري/جامعة ديالى522اعدادية الزهراء للبناتعلميرغد جبار عبد جاسم1795211512138061

الطب البيطري/جامعة ديالى521اعدادية ابن الرومية للبنينعلميبكر سمير شامل كامل1796211511037011

الطب البيطري/جامعة ديالى520اعدادية النبوة للبناتعلميفاطمه عادل احمد علي1797211512145063

الطب البيطري/جامعة ديالى519ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميغفران علي حسن نايل1798211512165016

الطب البيطري/جامعة ديالى518ثانوية ام عمارة للبناتعلميشهد زيد رشيد حميد1799211512107023

الطب البيطري/جامعة ديالى517اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحيدر حازم محمد عبد1800211511010034

الطب البيطري/جامعة ديالى515ثانوية الطائف للبناتعلميندى باسم محمد نصيف1801211512159017

الطب البيطري/جامعة ديالى515اعدادية االنام للبناتعلميرنين لؤي محمود شكري مجيد1802211512135074
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الطب البيطري/جامعة ديالى515ثانوية بردى المختلطةعلميعمر اسماعيل احمد براخاص1803211511229026

الطب البيطري/جامعة ديالى513اعدادية العراقية للبناتعلميهبة نهاد جهاد احمد1804211512139140

الطب البيطري/جامعة ديالى512اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمحمد حيدر حسين علي1805211511033071

الطب البيطري/جامعة ديالى512اعدادية التحرير للبناتعلميشمس فارس شمس الدين رشيد1806211512136042

الطب البيطري/جامعة ديالى512اعدادية خانقين للبنينعلميعلي شيركو أحمد مهدي1807211511011101

الطب البيطري/جامعة ديالى511اعدادية الزهراء للبناتعلميرويده سعد عزيز حمادي1808211512138066

الطب البيطري/جامعة ديالى511ثانوية اول حزيران للبنينعلميعبد المجيد عباس مجيد خليل1809211511062030

الطب البيطري/جامعة ديالى510اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياسماعيل ناجح اسماعيل حمود1810211511014040

الطب البيطري/جامعة ديالى510اعدادية الزهراء للبناتعلميشيرين ثامر ذياب احمد1811211512138098

الطب البيطري/جامعة ديالى509ثانوية المحسن المختلطةعلميمحمد كريم محمد حسن1812211511225032

الطب البيطري/جامعة ديالى506ثانوية حاتم الطائي االهلية للبنينعلمياحمد أسعد اسماعيل عبد الرزاق1813211511082001

الطب البيطري/جامعة ديالى506ثانوية الحريه للبناتعلميصهيب نعمه حسين علوان1814211512143090

الطب البيطري/جامعة ديالى505اعدادية المعارف للبنينعلميحيدر رحمن شكير زيدان1815211511005074

الطب البيطري/جامعة ديالى504ثانوية النظامية المختلطةعلميمحمد حسين علي عبد الحميد1816211511206030

الطب البيطري/جامعة ديالى504اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميضحى صباح عدنان عباس1817211512098036

الطب البيطري/جامعة ديالى504اعدادية ام حبيبة للبناتعلميايناس عبد الرزاق ياس خضير1818211512121014

الطب البيطري/جامعة ديالى503اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميرسل مؤيد هادي حسين1819211512098016

الطب البيطري/جامعة ديالى503اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمحمد عبد الكريم أحمد خميس1820211511031050

الزراعة/جامعة ديالى509اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد كمال محمد رشيد عبده1821211511004014

الزراعة/جامعة ديالى502اعدادية المركزية للبنينعلميحسن فالح حسن موسى1822211511004043

الزراعة/جامعة ديالى501اعدادية الزيتونة للبناتعلميديانا حسين علي كرم جمعه1823211512092045

الزراعة/جامعة ديالى499اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلمياحمد عدنان قحطان علوان1824211511001011

الزراعة/جامعة ديالى495ثانوية الحريه للبناتعلميفردوس عبد الرحمن سعيد احمد1825211512143109

الزراعة/جامعة ديالى494ثانوية الحريه للبناتعلميسجى محمد حرجان حسين1826211512143074

الزراعة/جامعة ديالى494اعدادية الخالص للبنينعلميمصطفى حيدر عبد فاضل1827211511002176

الزراعة/جامعة ديالى494اعدادية التحرير للبناتعلميضحى شهاب احمد شاكر1828211512136051

الزراعة/جامعة ديالى493اعدادية بابل للبناتعلميأمنه ثاير محمد داود1829211512141002

الزراعة/جامعة ديالى493اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميايالف ابراهيم علي حسين1830211512098008

الزراعة/جامعة ديالى491اعدادية االنام للبناتعلميرانيا احمد صالح حسن1831211512135066

الزراعة/جامعة ديالى488اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعمر عماد علي مجيد1832211511010084

الزراعة/جامعة ديالى485اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميياسر ياسين مهدي جميل1833211511003127

الزراعة/جامعة ديالى485ثانوية اليازجي المختلطةعلميحسن جبار خضير عباس1834211511223003

الزراعة/جامعة ديالى485اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميورقاء عبد هللا صالح ابراهيم1835211512097113

الزراعة/جامعة ديالى484ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميزهراء سرمد رحيم سلمان1836211512134029
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الزراعة/جامعة ديالى484اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعلي عبد هللا صالح عبد هللا1837211511003073

الزراعة/جامعة ديالى483اعدادية العراقية للبناتعلميوئام جاسم حمدان امير1838211512139144

الزراعة/جامعة ديالى483اعدادية الزهراء للبناتعلميجيهان محمد صالح محمد1839211512138044

الزراعة/جامعة ديالى483اعدادية ام حبيبة للبناتعلميفيان وليد حميد حسين1840211512121054

الزراعة/جامعة ديالى483اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميسيناء طالب جبار عباده1841211512098030

الزراعة/جامعة ديالى482اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمالذ جالل خماس جبارة1842211511065087

الزراعة/جامعة ديالى482اعدادية تماضر للبناتعلميسجى ابراهيم ياسين خضير1843211512091030

الزراعة/جامعة ديالى482اعدادية الفاضالت للبناتعلميضحى محمد محمود شكري1844211512102068

الزراعة/جامعة ديالى482اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد اياد محمد صالح خليل1845211511004005

الزراعة/جامعة ديالى482اعدادية خانقين للبنينعلمياحمد يوسف مراد عباس1846211511011031

الزراعة/جامعة ديالى481ثانوية الحريه للبناتعلمينور رحمن مهدي عبد1847211512143126

الزراعة/جامعة ديالى481ثانوية السرمد للبناتعلميفاطمه محمد حميد عبد السالم1848211512157013

الزراعة/جامعة ديالى481اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميايه صعب حردان مظلوم1849211512100011

الزراعة/جامعة ديالى481اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمثنى وضاح خطاب عمران1850211511014157

الزراعة/جامعة ديالى481ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميحسين خالد حميد خزعل1851211511059007

الزراعة/جامعة ديالى481اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميحسين حسن حميد مجيد1852211511081013

الزراعة/جامعة ديالى480اعدادية ام حبيبة للبناتعلميياسمين حمدان رشيد خدام1853211512121071

الزراعة/جامعة ديالى480اعدادية خانقين للبنينعلميحيدر عبد الوهاب محمد امين حسن1854211511011052

الزراعة/جامعة ديالى479ثانوية اول حزيران للبنينعلميعمر براء علي حميد1855211511062039

الزراعة/جامعة ديالى479ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميعلي نجيب علي هادي1856211511208017

الزراعة/جامعة ديالى479ثانوية العدنانية للبناتعلمييقين رحيم ابراهيم سعلو1857211512094095

الزراعة/جامعة ديالى478ثانوية االقتدار للبناتعلميحنين محمد عبد محمد1858211512119011

الزراعة/جامعة ديالى478اعدادية المعارف للبنينعلمينهاد احمد حسن محمد1859211511005207

الزراعة/جامعة ديالى478اعدادية اسد هللا للبنينعلميزهير داود سالم علوان1860211511017024

الزراعة/جامعة ديالى477ثانوية اول حزيران للبنينعلميأثير عدنان جواد كاظم1861211511062003

الزراعة/جامعة ديالى477اعدادية التحرير للبناتعلميعصماء عبد الجبار نعمان عبد هللا1862211512136056

الزراعة/جامعة ديالى477اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميماهر مجيد عماره ياس1863211511010099

الزراعة/جامعة ديالى477اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمصطفى حسن خليل ابراهيم1864211511014189

الزراعة/جامعة ديالى477اعدادية الزهراء للبناتعلميهمسة مزهر ثامر شهاب1865211512138166

الزراعة/جامعة ديالى477ثانوية المأمون المختلطةعلميحسين علي صبار حمادي1866211511212008

الزراعة/جامعة ديالى477ثانوية العدنانية للبناتعلميهجران عباس جدوع احمد1867211512094088

الزراعة/جامعة ديالى477ثانوية نوح للبنينعلميعمر علي سحاب مطر1868211511053015

الزراعة/جامعة ديالى476اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميشروق جمال عبد هللا احمد1869211512100020

الزراعة/جامعة ديالى476اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمحمد شاكر حمودي علي1870211511001061
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الزراعة/جامعة ديالى476ثانوية ثابت بن قرة المختلطةعلميمصطفى محمد عناد منصور1871211511222020

الزراعة/جامعة ديالى476ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميعمر ثاير عليوي دخيل1872211511257014

الزراعة/جامعة ديالى476اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميايالف شاكر محمود محمد1873211512137012

الزراعة/جامعة ديالى475اعدادية الخالص للبنينعلميأحمد قاسم أحمد عبد1874211511002010

الزراعة/جامعة ديالى475اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعلي فالح حسن غانم1875211511038060

الزراعة/جامعة ديالى475اعدادية ابن الرومية للبنينعلميمحمد راسم درويش مساعد1876211511037029

الزراعة/جامعة ديالى474ثانوية الحريه للبناتعلميديانا حافظ جاسم عطيه1877211512143035

الزراعة/جامعة ديالى474اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميسعد حافظ كاظم خالف1878211511014088

الزراعة/جامعة ديالى473اعدادية خانقين للبنينعلميليث فائق انور قنبر1879211511011126

الزراعة/جامعة ديالى473ثانوية الوطن للبنينعلميمحمد راضي احمد سلمان1880211511079032

الزراعة/جامعة ديالى472اعدادية الحجرات للبناتعلميزهراء حسين خليل مهدي1881211512109017

الزراعة/جامعة ديالى472اعدادية بلدروز للبنينعلميمصطفى ثامر جبار ارحيم1882211511007108

الزراعة/جامعة ديالى472اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمياالء محمد نايف خضير1883211512097017

الزراعة/جامعة ديالى472اعدادية بابل للبناتعلميزينب وليد جاسم محمد1884211512141042

الزراعة/جامعة ديالى472اعدادية النبوة للبناتعلميشهد فاضل علوان حسين1885211512145055

الزراعة/جامعة ديالى472اعدادية الزهراء للبناتعلميهنادي علي عبد الباقي حسين1886211512138168

الزراعة/جامعة ديالى471ثانوية الحريه للبناتعلميزهراء محمد جواد حسن1887211512143062

الزراعة/جامعة ديالى471اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميميثم جاسم حسن علي1888211511031055

الزراعة/جامعة ديالى470اعدادية المركزية للبنينعلميعمر سالم حسين دليان1889211511004110

الزراعة/جامعة ديالى470ثانوية االنصاري للبنينعلميطلعت خالد حكمت طلعت1890211511080014

الزراعة/جامعة ديالى470ثانوية المستقبل للبنينعلميهمام علي حميد عبد هللا1891211511028025

الزراعة/جامعة ديالى469اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل عبد هللا هاشم خلف1892211512138057

الزراعة/جامعة ديالى469اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمينور على نور لؤي كريم مطلوب1893211512097103

الزراعة/جامعة ديالى469اعدادية الزيتونة للبناتعلمياسراء برهان كاكه خان الماس1894211512092016

الزراعة/جامعة ديالى469اعدادية القرطبي للبنينعلمييحيى حكمت تايه صالح1895211511054076

الزراعة/جامعة ديالى468اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميساجد عامر حسن عيدان1896211511014082

الزراعة/جامعة ديالى468اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميامير غزوان سامي داود1897211511018004

الزراعة/جامعة ديالى468ثانوية الفاروق للبنينعلميهاشم سامي محسن يعكوب1898211511068014

الزراعة/جامعة ديالى467اعدادية بلدروز للبنينعلميعمر بهجت عبد الحميد عبد هللا1899211511007069

الزراعة/جامعة ديالى467اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميفارس شاكر حمود سالم1900211511003083

الزراعة/جامعة ديالى467اعدادية المعارف للبنينعلميعلي عبد الكريم حميد محمد1901211511005123

الزراعة/جامعة ديالى467ثانوية قزانية للبناتعلميرسل عماد قاسم محمد1902211512104009

الزراعة/جامعة ديالى466ثانوية اول حزيران للبنينعلميأحمد شكر محمود ياسين1903211511062005

الزراعة/جامعة ديالى466ثانوية االقتدار للبناتعلميميس رحيم شعنون مطلك1904211512119033
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الزراعة/جامعة ديالى466اعدادية الخيزران للبناتعلميأسياف فيصل جميل امين1905211512147001

الزراعة/جامعة ديالى466ثانوية التأميم للبناتعلميديانا ابراهيم قاسم حقي محمد1906211512111016

الزراعة/جامعة ديالى466اعدادية الخيزران للبناتعلميشروق خالد ياسين بريسم1907211512147026

الزراعة/جامعة ديالى466اعدادية الفاضالت للبناتعلمينور محمد رحيم عيسى1908211512102098

الزراعة/جامعة ديالى465اعدادية القدس للبناتعلمينورس سلمان صالح عياش1909211512110082

الزراعة/جامعة ديالى465ثانوية الفاروق للبنينعلميوطبان ابراهيم محمد حسين1910211511068015

الزراعة/جامعة ديالى465اعدادية الفلق للبنينعلميمحمد ابراهيم سعيد محمد1911211511023041

الزراعة/جامعة ديالى465ثانوية العدالة للبنينعلميسرى حسب هللا حسن عبد1912211512044005

الزراعة/جامعة ديالى465ثانوية االمامة للبنينعلميعمار حسين حمزه سعيد1913211511083012

الزراعة/جامعة ديالى464ثانوية الجواهري للبنينعلمياحمد حسن عبد الهادي ابراهيم1914211511020004

الزراعة/جامعة ديالى464اعدادية اسد هللا للبنينعلميأحمد فؤاد أحمد علي1915211511017008

الزراعة/جامعة ديالى463اعدادية الخالص للبنينعلميعلي رافد أحمد عبد1916211511002123

الزراعة/جامعة ديالى462اعدادية ديالى للبنينعلميعمر شهاب أحمد خلف1917211511012037

الزراعة/جامعة ديالى462اعدادية العراقية للبناتعلميرباب سعد الدين جاسم محمد1918211512139044

الزراعة/جامعة ديالى462ثانوية الزهور للبناتعلميدعاء مجيد خضير عباس1919211512113014

الزراعة/جامعة ديالى462ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميهديل مهدي نصيف جاسم1920211512099057

الزراعة/جامعة ديالى462اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميعلي امير صالح حسين1921211511001048

الزراعة/جامعة ديالى462ثانوية الطائف للبناتعلميايالف مجيد كاظم خلف1922211512159003

الزراعة/جامعة ديالى462اعدادية مندلي للبنينعلميحسام حبيب عبد هللا ابراهيم1923211511034006

الزراعة/جامعة ديالى462اعدادية المركزية للبنينعلميسراج الدين منير ابراهيم محمود1924211511004063

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعلي سهيل نجم عبد هللا1925211511052028

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية بلدروز للبنينعلميعلي حامد عبد الكريم ابراهيم1926211511007061

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية العراقية للبناتعلميعال حسين علي حسين1927211512139107

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية المتنبي المختلطةعلميادريس هزبر حسين عويد1928211511226004

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلمينورهان فخري عزاوي عبد هللا1929211512098052

الزراعة/جامعة ديالى461ثانوية ابن الفارض للبنينعلميزكريا كريم باقر علي1930211511015010

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية اسد هللا للبنينعلميوقاص سعد عيسى أحمد1931211511017067

الزراعة/جامعة ديالى461اعدادية المتنبي المختلطةعلميلباب وهاب عبد محمد1932211512226022

الزراعة/جامعة ديالى461ثانوية االنصاري للبنينعلميسراء عبد الرحيم عاصي عبيد1933211512080005

الزراعة/جامعة ديالى461ثانوية االمال للبناتعلميأطياف محمد حميد جبر1934211512153001

الزراعة/جامعة ديالى460اعدادية الزهراء للبناتعلميموج معد علي حسن1935211512138134

الزراعة/جامعة ديالى460اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميتبارك باسل عبد الكريم نافع1936211512097027

الزراعة/جامعة ديالى460ثانوية بني شيبان المختلطةعلميضحى سعد محمد حميد1937211512224002

الزراعة/جامعة ديالى459اعدادية االنام للبناتعلميسلوى محمد محمد صالح حسين1938211512135107
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الزراعة/جامعة ديالى459اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعمار ياسر عبد الوهاب غيدان1939211511010081

الزراعة/جامعة ديالى459اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميسرور حسين علي موسى1940211512133015

الزراعة/جامعة ديالى458ثانوية الخنساء للبناتعلميهاله نهاد عبد علي حسين1941211512117016

الزراعة/جامعة ديالى458اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمصطفى خليل كريم احمد1942211511038096

الزراعة/جامعة ديالى458ثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلميعباس محمود خليفه عالن1943211511217007

الزراعة/جامعة ديالى458ثانوية ام عمارة للبناتعلميساره مؤيد بهجت رفعت1944211512107018

الزراعة/جامعة ديالى457اعدادية المتنبي المختلطةعلميساره صباح عبد الباري جاسم1945211512226013

الزراعة/جامعة ديالى457اعدادية ديالى للبنينعلميعمر محمود مهدي يحيى1946211511012040

الزراعة/جامعة ديالى457اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمياسماعيل اياد جمعة مصطفى1947211511003011

الزراعة/جامعة ديالى457ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميساره عدنان عبد هللا حسين1948211512170012

الزراعة/جامعة ديالى457ثانوية التأميم للبناتعلميآيه جاويد شاكر حسن1949211512111005

الزراعة/جامعة ديالى457اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميزينب خضير عباس ابراهيم1950211512137049

الزراعة/جامعة ديالى457اعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحمن عدنان محمود سلومي1951211511004078

الزراعة/جامعة ديالى457اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعلي عباس علي حمد1952211511003071

الزراعة/جامعة ديالى456اعدادية التحرير للبناتعلميهدى عبد رشيد حمدي1953211512136077

الزراعة/جامعة ديالى456اعدادية ام حبيبة للبناتعلميلبنا عدنان عبد الحكيم جدوع1954211512121056

الزراعة/جامعة ديالى456اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد قاسم علي حسن1955211511014026

الزراعة/جامعة ديالى456اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميمحمد وليد ثامر احمد1956211511018029

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية الزيتونة للبناتعلميزينب عدنان حسين حاتم1957211512092069

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية تماضر للبناتعلميعطارد عبد الخالق طالب علوان1958211512091043

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية ديالى للبنينعلميعلي محمد عباس عنب1959211511012032

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية المقدادية للبناتعلميزهره فاضل عسكر سعيد1960211512140115

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية الزيتونة للبناتعلمينبأ جالل ابراهيم داود1961211512092124

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية الزهراء للبناتعلميأيالف عواد عبد عباس1962211512138008

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينور خالد محمد صالح1963211512090101

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميحسن نهاد هاتف أبراهيم1964211511065023

الزراعة/جامعة ديالى455اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمحمد عبد الحق مسلم نسر1965211511031049

الزراعة/جامعة ديالى454اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمياحمد حيدر عبد اللطيف بكر1966211511003005

الزراعة/جامعة ديالى454ثانوية بعقوبة المسائية للبناتعلميمروه مهدي خضر عبد1967211512291034

الزراعة/جامعة ديالى454ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميأحمد عطوان يونس عطوان1968211511263003

الزراعة/جامعة ديالى454اعدادية المقدادية للبنينعلميمصطفى عبد الكريم محمد شهاب1969211511039031

الزراعة/جامعة ديالى454اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميهبه صالح حسن درويش1970211512090111

الزراعة/جامعة ديالى454اعدادية الزيتونة للبناتعلميهازه قاسم محمد ابراهيم1971211512092135

الزراعة/جامعة ديالى454ثانوية العدنانية للبناتعلميبسمه حميد داود علي1972211512094019
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الزراعة/جامعة ديالى454اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعلي عطوان محيسن هليل1973211511038059

الزراعة/جامعة ديالى453اعدادية المعارف للبنينعلميحيدر رأفت عدنان عباس1974211511005073

الزراعة/جامعة ديالى453اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميايه مجيد عبد السالم نجم1975211512137014

الزراعة/جامعة ديالى453ثانوية الدؤلي المختلطةعلميغصون ابراهيم مصطفى حسن1976211512200006

الزراعة/جامعة ديالى453اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد كمال شاه مراد محمود1977211511011167

الزراعة/جامعة ديالى452اعدادية العراقية للبناتعلميريم رياض جعفر مجيد1978211512139053

الزراعة/جامعة ديالى452ثانوية االمال للبناتعلمينور مهدي محمد عباس1979211512153030

الزراعة/جامعة ديالى452اعدادية المتنبي المختلطةعلميعلي صباح دايح حمادي1980211511226030

الزراعة/جامعة ديالى452ثانوية العدنانية للبناتعلميرسل علي حسين محمد1981211512094030

الزراعة/جامعة ديالى452اعدادية الخالص للبنينعلميسرمد محمد منجي حسون1982211511002084

الزراعة/جامعة ديالى452اعدادية المركزية للبنينعلميعمر محمد حسين محمد1983211511004115

الزراعة/جامعة ديالى452اعدادية المعارف للبنينعلميايوب كركان جاسم احمد1984211511005047

الزراعة/جامعة ديالى451اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحاتم كريم خليل ابراهيم1985211511010023

الزراعة/جامعة ديالى451اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميحسين هادي حسين جاسم1986211511031019

الزراعة/جامعة ديالى451اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد قحطان ذياب وسمي1987211511005023

الزراعة/جامعة ديالى451اعدادية التحرير للبناتعلميليلى قيس مزهر عواد1988211512136066

الزراعة/جامعة ديالى451اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميغاده عباس احمد حسين1989211512097081

الزراعة/جامعة ديالى451اعدادية الخالص للبنينعلميمشعان طارق محمد شالل1990211511002172

الزراعة/جامعة ديالى451ثانوية النظامية المختلطةعلميسجى عصام علي حسان1991211512206012

الزراعة/جامعة ديالى451ثانوية ابن الفارض للبنينعلمييوسف فخري فاضل كريم1992211511015021

الزراعة/جامعة ديالى451ثانوية اول حزيران للبنينعلميمصطفى فيصل محمود ياسين1993211511062057

الزراعة/جامعة ديالى450اعدادية الخالص للبنينعلميحسن مهدي كاظم جرمط1994211511002040

الزراعة/جامعة ديالى450اعدادية االنام للبناتعلميامل اكبر رستم بيرام1995211512135019

الزراعة/جامعة ديالى450اعدادية خانقين للبنينعلميساالر مكي اسماعيل احمد1996211511011063

الزراعة/جامعة ديالى450ثانوية الهداية المختلطةعلميهاجر فالح علي احمد1997211512262006

الزراعة/جامعة ديالى449اعدادية ديالى للبنينعلميوضاح محمد ناصر حسون1998211511012060

الزراعة/جامعة ديالى449اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميحيدر صالح جميل حميد1999211511038030

الزراعة/جامعة ديالى449ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميمصطفى قاسم فتح هللا ابراهيم2000211511257021

الزراعة/جامعة ديالى449اعدادية الزهراء للبناتعلمياسيل سلمان قدوري ابراهيم2001211512138018

الزراعة/جامعة ديالى448ثانوية الزهور للبناتعلميتبارك نبيل علي سعدون2002211512113008

الزراعة/جامعة ديالى448ثانوية الحسام للبنينعلميمحمد رياض ضاري حسين2003211511070029

الزراعة/جامعة ديالى448اعدادية خانقين للبنينعلميايوب اياد شفيق محمد2004211511011037

الزراعة/جامعة ديالى448اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعلي احسان عزيز عبد الوهاب2005211511014122

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى557اعدادية المعارف للبنينعلميرامي رعد عدنان علي2006211511005084
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االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى553اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمصطفى اسعد سلمان داود2007211511001069

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى536اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد صباح طارق أحمد2008211511002157

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533ثانوية جمانة للبناتعلميفاطمه محمد جاسم محمد2009211512095021

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529ثانوية سرى االهلية للبناتعلميكوثر عبد الجبار هاشم محمد2010211512163015

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى526اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلمياالء هاشم مسرهد سلمان2011211512100004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى526اعدادية المركزية للبنينعلميسيف علي خلف حسين2012211511004069

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523ثانوية الحريه للبناتعلميكاردينيا خليل ابراهيم رحيم2013211512143110

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى522ثانوية الخنساء للبناتعلميهاجر علي صادق حمود2014211512117015

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى521اعدادية النبوة للبناتعلميزكيه محمد خلف جواد2015211512145032

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520اعدادية المركزية للبنينعلمينور على نور عبد الباري خالد عبد هللا2016211511004159

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520ثانوية فاطمة للبناتعلمينور سالم عبعوب حسين2017211512105030

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.2ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد رعد حسين صبر2018211511020066

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمحمد عبد الودود مهدي غافل2019211511010108

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517ثانوية اور المختلطةعلميعبد الكريم عبد الرزاق صعب مهدي2020211511211008

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحسين محمد عليوي سليم2021211511010031

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميطارق زيد خلف عليوي2022211511014097

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517ثانوية الروابي للبناتعلميندى ابراهيم علي حسين2023211512146030

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517اعدادية الغد المشرق للبنينعلميعبد هللا فالح محمود جسام2024211511063023

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517اعدادية الزيتونة للبناتعلميجيهان صادق علي جان حسين2025211512092039

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516اعدادية كنعان للبنينعلميحسن ماهر ثامر حسن2026211511013024

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميقاسم محمود علي حمد2027211511031039

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516ثانوية احمد شوقي المختلطةعلميمصطفى عبد الرزاق سلمان عبد هللا2028211511231018

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516اعدادية الفلق للبنينعلميضرغام عبد الواحد صالح حسين2029211511023022

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514ثانوية الحمائم للبناتعلميزهراء فرحان عباس جواد2030211512122015

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمحمد حامد شهاب أحمد2031211511031044

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمازن علي حسين فهد2032211511038073

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513اعدادية المتنبي المختلطةعلميرونزه صالح جاسم حسين2033211512226012

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميسجاد هاشم سلطان محمد2034211511003040

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى510ثانوية المحسن المختلطةعلميورود محمد عبد هللا خلف2035211512225025

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى510ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمينبأ فائق عمر محمد2036211512134050

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى510اعدادية بابل للبناتعلميغفران خليل ابراهيم رشيد2037211512141054

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى509ثانوية جمانة للبناتعلمينور عبد الستار كريم جاسم2038211512095029

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508اعدادية االمام الزهري للبنينعلميحمزه رعد هاشم كاظم2039211511052011

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507ثانوية العدنانية للبناتعلميايات فرات طه سعيد2040211512094012
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االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميرنا مجيد حميد جاسم2041211512208006

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507ثانوية الجواهري للبنينعلميفاروق باسم غازي طاهر2042211511020056

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507اعدادية اولى القبلتين للبنينعلمياحمد حسن علي جاسم2043211511065010

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507ثانوية اور المختلطةعلميزكريا عبد الجبار مهدي حسين2044211511211007

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميهادي خالد عبود محمد2045211511081043

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506اعدادية المقدادية للبناتعلميوالء راشد طعمة دهش2046211512140273

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506اعدادية الفاضالت للبناتعلميريم سهيل احمد علي2047211512102039

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505ثانوية اول حزيران للبنينعلميالحسن علي حسين ناصر2048211511062012

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504اعدادية الخيزران للبناتعلميمنى مجيد نزال منصور2049211512147043

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504ثانوية االمال للبناتعلميهند ثامر محمود خميس2050211512153034

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميحاتم كريم خالد ظاهر2051211511038023

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504ثانوية ام الكتاب المختلطةعلميرحاب طه علوان سلمان2052211512260002

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503ثانوية اور المختلطةعلميعبد هللا عبد الرزاق صعب مهدي2053211511211011

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503اعدادية المعارف للبنينعلميحيدر خليفة رشيد محمود2054211511005072

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503ثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلميمروه علي اسماعيل سلمان2055211512217004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد فارس سعدي عباس2056211511004013

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502اعدادية المنتهى للبناتعلميحوراء طارق محمد أحمد2057211512103013

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502ثانوية ثابت بن قرة المختلطةعلميمرتضى مهدي يحيى باش اغا2058211511222019

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502ثانوية الحمائم للبناتعلميزهراء عماد عبد علي مهدي2059211512122014

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميايوب سرتيب محمد يعقوب2060211511270015

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعمر وصفي عبد الكريم شمس2061211511052037

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميسالم خضير علي احمد2062211511208008

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501ثانوية الزهور للبناتعلميزهراء رعد خضير عباس2063211512113021

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501ثانوية الحمائم للبناتعلميسماح خيري عباس جاسم2064211512122021

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد بشار كمال سعيد2065211511011134

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500ثانوية العدالة للبنينعلميوادي ساجد برع علوان2066211511044012

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميكاروان ستار رحيم خرتل2067211511270053

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500اعدادية الغد المشرق للبنينعلميسيف شاكر محمود كاظم2068211511063021

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500اعدادية المتنبي المختلطةعلميسيف الدين رائد عابد مجيد2069211511226018

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميعبد العزيز عوني عزاوي ستوري2070211511263014

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميهيثم لطيف حمود عطيه2071211511014213

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499اعدادية النبوة للبناتعلميزينب حسين حمد صالح2072211512145043

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499ثانوية بني شيبان المختلطةعلميفراس عبد محمد خميس2073211511224004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499اعدادية االنام للبناتعلميجوان جاسم محمد شاه مراد2074211512135042
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االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499اعدادية الزهراء للبناتعلميهمسه محمد حامد مهدي2075211512138167

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499اعدادية ديالى للبنينعلميبالل جواد عبد لفته2076211511012013

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499اعدادية بلدروز للبنينعلميعلي مجيد علي كاظم2077211511007065

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى498اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعلي هيثم محمد علي خلف2078211511014139

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميسيف محمد كريم عباس2079211511263010

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496اعدادية الزيتونة للبناتعلميغدير سامان علي جمعه2080211512092104

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميمحمد عماد جليل ادهم2081211511270065

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميطيبه قحطان أنصيف كشكول2082211512208009

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495اعدادية المقدادية للبناتعلميطيبة ليث عبد هللا محمد2083211512140173

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميعلي اسماعيل كاظم علي2084211511001047

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495ثانوية سومر للبنينعلميحسام سعد محمود كرز2085211511072004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى602ثانوية ابن عقيل للبنينادبيفراس يوسف جاسم صالح2086211521041025

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى553ثانوية الخنساء للبناتادبيدينا سمير عبد الكريم حسن2087211522117010

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى549اعدادية ديالى للبنينادبيعلي ابراهيم جاسم علي2088211521012038

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى547اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيسالم حسين غازي زيدان2089211521018023

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى546ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيحسين رعد كريم حسن2090211521238004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى542اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيخالد وليد عزيز جاسم2091211521273023

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541اعدادية الزيتونة للبناتادبياسراء مهدي عبد حمه2092211522092013

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيانفال نوفل عبد علي عباس2093211522155015

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمد غانم خضير عسكر2094211521221011

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى536ثانوية دمشق للبنينادبيعلي خليل ابراهيم طعمه2095211521048011

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد عماد عبد الصاحب علي2096211521063045

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمحمد اياد خليل ابراهيم2097211521202006

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى526ثانوية العدنانية للبناتادبيساره غسان محمد محمود2098211522094037

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى526اعدادية المقدادية للبنينادبيمازن ابراهيم داود احمد2099211521039020

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى525ثانوية المدائن المختلطةادبياحمد خوام كهلي سلمان2100211521227002

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى522اعدادية ابن الرومية للبنينادبيامين طالب عبد هللا احمد2101211521037005

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى521اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد طالب عاصي حومد2102211521007003

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520ثانوية االمال للبناتادبيأيات خيون مطلك خليف2103211522153005

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسين جميل حميد مجيد2104211521049005

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519اعدادية ديالى للبنينادبيعلي مفيد ياسين عبد2105211521012045

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور واثق محمود عباس2106211522090038

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيوفاء ابراهيم خليل اسماعيل2107211522099061

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515اعدادية ديالى للبنينادبيأوس فاضل عبد هللا مسعود2108211521012012
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االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515ثانوية الراية للبنينادبياحمد صباح حميد جاسم2109211521021002

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيحوراء عبد حسن شالل2110211522234004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعصماء حميد لطيف حميد2111211522098036

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيعمر قاسم محمد ابراهيم2112211521208013

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد زياد طارق محي الدين2113211521038139

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513اعدادية كنعان للبنينادبياياد محمد صبار عرمان2114211521013010

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512ثانوية الثمرات للبناتادبيزمن كريم داود عرمان2115211522169008

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512اعدادية الوجيهية للبنينادبيعمر جمال جبار فليح2116211521030036

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511ثانوية اول حزيران للبنينادبيمحمد احمد حميد محمود2117211521062041

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508ثانوية العدنانية للبناتادبيشهد حسن خليل عبد هللا2118211522094043

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508اعدادية شورش للبنينادبيسرمد نائب غائب بيرام2119211521076046

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508اعدادية كنعان للبنينادبيوليد خليل ابراهيم يحيى2120211521013058

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيزينب يونس كامل منصور2121211522170024

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507ثانوية المهيمن المختلطةادبيظاهر عباس محيسن سكران2122211521239008

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505اعدادية ابن الرومية للبنينادبيخليل شهاب خليل ابراهيم2123211521037010

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد حسين كامل ناصر2124211521006022

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبينسرين عبد السالم محمد فرحان2125211522099055

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء اسماعيل كريم اسماعيل2126211522118022

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503ثانوية ابن عقيل للبنينادبيعلي رحيم عيدان زيدان2127211521041023

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502ثانوية العدنانية للبناتادبياسماء فرحان منصور حسين2128211522094009

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502ثانوية الصدرين للبنينادبيماهر حازم فاضل مصطفى2129211521056025

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمحمد رحمن خليفة شهاب2130211521037027

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501اعدادية النضال للبنينادبيامير صالح عبد الكريم صالح2131211521029002

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيبيداء احمد شوكت محمد2132211522097017

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500ثانوية التضامن للبنينادبيحسين حامد كامل حسين2133211521019004

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500ثانوية تلمسان للبناتادبيكوثر محمد جاسم عبد2134211522124019

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر صكبان داخل فهد2135211521038118

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيميس عبد الرحمن خلف مظلوم2136211522098040

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيرسل ستار علوان حسين2137211522118017

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500ثانوية الغيث المختلطةادبيحميد خالد حميد عباس2138211521247003

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499ثانوية االنصاري للبنينادبيمحمود كاطع فرج معيدي2139211521080028

االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى498اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفرح غانم حميد جواد2140211522118041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى627ثانوية الطائف للبناتعلميآمنه كامل ناصر حسين2141211512159001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى615اعدادية ام حبيبة للبناتعلميانفال خزعل زيدان عبد2142211512121011
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى614ثانوية الطائف للبناتعلميكوثر عراك عاصي جحيل2143211512159015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى600اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلمينور علي حسين علوان2144211512100036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى587اعدادية المقدادية للبنينعلميحسن حسين سلمان مهدي2145211511039005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى586اعدادية الفاضالت للبناتعلميرنا جبار محمد علي كرم2146211512102038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى583اعدادية النضال للبنينعلميمنيب غالب عبود شاهر2147211511029061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى581ثانوية الزهور للبناتعلميايه مؤيد داود سلمان2148211512113007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى579ثانوية االقتدار للبناتعلميسهاد محمود ياس خضير2149211512119020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى577ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينعلميمحمد صالح عواد عيدان2150211511274022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى575ثانوية اليازجي المختلطةعلميعباس محمد كاظم جواد2151211511223014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى574اعدادية الفاضالت للبناتعلميشهد هادي حسين علي2152211512102064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570ثانوية النظامية المختلطةعلميمروة هادي ابراهيم سلمان2153211512206019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570ثانوية سومر للبنينعلميعبد هللا سعد فاضل جاسم2154211511072010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى567اعدادية الفاضالت للبناتعلميدعاء منعم سبتي حسين2155211512102027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى566اعدادية بلدروز للبنينعلميعمر نبيل محمود مهدي2156211511007075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى562اعدادية ديالى للبنينعلميمحمد صالح مهدي فليح2157211511012048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى562اعدادية المقدادية للبناتعلميميساء حسين طالك حسين2158211512140233

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى560ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميسجى عبد هللا هاشم عبد هللا2159211512099019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559اعدادية المنتهى للبناتعلميحنين عبد السالم احمد خميس2160211512103012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558اعدادية التحرير للبناتعلميساره عقيل هادي محمود2161211512136036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميمصطفى محمد شطب مسرهد2162211511045019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557ثانوية التأميم للبناتعلميسوزان مهدي نوري ابراهيم2163211512111026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557اعدادية النبوة للبناتعلميغدير شاكر حمود محمد2164211512145061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555ثانوية اليازجي المختلطةعلميحسن جواد حسن جواد2165211511223004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555ثانوية اليازجي المختلطةعلميعبد الوهاب ثابت جاسم حسن2166211511223016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميصابرين عبد هللا عزيز عباس2167211512097075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553ثانوية الحكماء المختلطةعلميشيماء حسين محسن علي2168211512244007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553ثانوية العدنانية للبناتعلمينور عبد محمود ابراهيم2169211512094082

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551ثانوية الحكماء المختلطةعلميبيداء احمد خليل اسماعيل2170211512244003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551ثانوية البطوله للبنينعلميأحمد حبيب مطلب عباس2171211511067001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميحسن هادي حسين علي2172211511031015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551اعدادية التحرير للبناتعلميديار محمد اكرم جاسم2173211512136021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميحوراء محمد حسين داود2174211512016007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549ثانوية ذي قار للبنينعلميعلي امير سعيد مصطفى2175211511032019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543اعدادية الخالص للبنينعلميعلي حميد هويدي محمود2176211511002121
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542اعدادية االمام الزهري للبنينعلميفالح حسن عبد هللا محمد2177211511052038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541ثانوية الحريه للبناتعلمياية عبد الرزاق اسماعيل مهدي2178211512143017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540اعدادية المقدادية للبناتعلميمنال علي حسين علي2179211512140227

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540اعدادية المعارف للبنينعلميعباس علي حسين خلف2180211511005097

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540ثانوية الخنساء للبناتعلميحنين حيدر احمد عواد2181211512117001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمد ثائر محمود حسين2182211511085118

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538ثانوية الحريه للبناتعلميايه صالح غني فاضل2183211512143021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538اعدادية القدس للبناتعلميحنين وائل محمد حسين2184211512110024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميتقى قاسم مجيد صالح2185211512098010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538ثانوية ام ابيها للبناتعلميسرى حبيب رشيد عباس2186211512171010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره سعيد طاهر سعيد2187211512090045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى537اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرنده احمد سلمان جار هللا2188211512090033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى537اعدادية البينات للبناتعلميزينب حسين جاسم محمد2189211512116017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى537اعدادية القدس للبناتعلميزينب سعد حبيب خضير2190211512110048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى537اعدادية ابن الرومية للبنينعلميبراق عبد الباسط شاكر نايف2191211511037010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى536اعدادية المركزية للبنينعلميحسنين اياد صالح هاشم2192211511004044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى536ثانوية فاطمة للبناتعلميايناس حامد طه حميد2193211512105004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535ثانوية ام الكتاب المختلطةعلميفاطمه عبد الباقي سالم محمد2194211512260006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535اعدادية االنام للبناتعلميفيان صباح حسن مراد2195211512135147

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535اعدادية المقدادية للبناتعلميساره مجبل حسن خضير2196211512140134

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميانفال كاظم مهدي صالح2197211512137008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535اعدادية المركزية للبنينعلميطارق حسن عزيز علي2198211511004072

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535ثانوية ام عمارة للبناتعلميفنن فيصل محمود ياسين2199211512107032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535اعدادية المقدادية للبنينعلميمحمد عبد الرحمن حسن علي2200211511039023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمحمد سالم جرمط خلف2201211511031047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534ثانوية ايمن األهلية للبنينعلميمحمد ساجد صبري نعمان2202211511066012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534ثانوية الهداية المختلطةعلميعلي عباس حسين عباس2203211511262003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534ثانوية البطوله للبنينعلميمحمد قيس كمال مطر2204211511067044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534اعدادية خانقين للبنينعلميعلي صباح مظفر أمين2205211511011102

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534اعدادية المركزية للبنينعلميعلي لطيف مجيد محمد2206211511004101

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534ثانوية النظامية المختلطةعلميأحمد رشيد حاتم عيدان2207211511206003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد عباس عبد عليوي2208211511005015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534اعدادية المعارف للبنينعلميعمر زياد عزيز اسعد2209211511005137

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533ثانوية الحكماء المختلطةعلميعائشة محمود فرحان صالح2210211512244008
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533ثانوية الدؤلي المختلطةعلميمحمد حميد رشيد كريم2211211511200027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمياحمد ناظم محمود شهاب2212211511003010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533ثانوية سومر للبنينعلميعامر ابراهيم كرنفل فرز2213211511072008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533اعدادية العراقية للبناتعلميمريم حسن فاضل حسين2214211512139124

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمحمد حقي اسماعيل بيات2215211511038079

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532ثانوية الوطن للبنينعلمياحمد طاهر ياسين عباس2216211511079002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532اعدادية االنام للبناتعلميالفين محمد عسكر شيرخان2217211512135153

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره عدنان خضير عباس2218211512090046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعبد هللا سعدي عبد هللا عباس2219211511010064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532اعدادية المقدادية للبناتعلميفاطمه شعبان عبد هللا محمد2220211512140193

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميعلي عبد علي محمد احمد2221211511018022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532ثانوية العدنانية للبناتعلميزبيده مظهر حسن عناد2222211512094041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531اعدادية النبوة للبناتعلمينور سعدي كريم مهدي2223211512145080

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531ثانوية الحمائم للبناتعلمينور علي جميل عباس2224211512122035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميوليد عامر محمود حمد2225211511038102

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعمر اسماعيل خليل مسير2226211511031037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعلي محمود خضير خلف2227211511038062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531ثانوية الزهور للبناتعلميفرح حسام يحيى نصيف2228211512113042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530ثانوية المأمون المختلطةعلميأريج علي حسين علي2229211512212002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميقاسم محمد حاتم جواد2230211511065059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530ثانوية المأمون المختلطةعلميأريج سالم جاسم محمد2231211512212001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530اعدادية المنتهى للبناتعلميهاوين قيس عزيز متعب2232211512103071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530اعدادية االنام للبناتعلميشيماء محمد سلمان محمد2233211512135127

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميسؤود ماهر جبار حسون2234211512099015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميحمزة حاتم كريم بربوتي2235211511031020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529ثانوية اور المختلطةعلميايمان جابر احمد حسين2236211512211004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529ثانوية الهداية المختلطةعلميمحمد قاسم محمود احمد2237211511262005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528ثانوية الذهب األسود للبناتعلميهبه خالد عبد علي2238211512161009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528اعدادية القرطبي للبنينعلميعبد هللا غانم ذياب علوان2239211511054041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد ياسين نايف هوه2240211511005179

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527اعدادية القدس للبناتعلميورود حافظ صالح حسن2241211512110087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527ثانوية ابن الفارض للبنينعلميايه سعد عبد االمير محسن2242211512015003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527ثانوية الفارابي للبنينعلميعبد هللا حسين صويفي احمد2243211511026017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527اعدادية المتنبي المختلطةعلميمحمود ستار زيدان خلف2244211511226037
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل نهاد محمد غني2245211512138060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526ثانوية قزانية للبناتعلميتقوى نجم عبد هللا محمد2246211512104007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526ثانوية الطائف للبناتعلميفاطمه عامر خليفه جابر2247211512159014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعلي رائد كامل فاضل2248211511010071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلمياحمد عدنان عبد هللا صالح2249211511010009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميممدوح خالد خليل كريم2250211511010123

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية المنتهى للبناتعلميرويده مزهر محمود علي2251211512103022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية البينات للبناتعلميزهراء حسين عبد الغني عبد علي2252211512116014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةعلميلقاء مجيد احمد لطيف2253211512202005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526اعدادية الخالص للبنينعلميمصطفى يوسف صالح سلمان2254211511002184

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525اعدادية الوجيهية للبنينعلميحيدر ناطق علوان حسن2255211511030014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميعلي عزيز صالح مهدي2256211511016014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميرهام احمد مصطفى عبد الكريم2257211512097047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525اعدادية اسد هللا للبنينعلميعبد الجبار حيدر عبد الجبار حميد2258211511017031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525اعدادية الخالص للبنينعلميحسين واثق عبد الجبار مهدي2259211511002058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525اعدادية المتنبي المختلطةعلميهدير قيس فاضل عباس2260211512226026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميقطر الندى محمد كاظم لفته2261211512134045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525اعدادية كنعان للبنينعلمياشتر محسن حسين عيسى2262211511013015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525ثانوية اليرموك للبناتعلميسحر عدنان علي محمد2263211512125017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524ثانوية ام ابيها للبناتعلميعلياء حسين احمد مهدي2264211512171015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعبد هللا نجم عبد هللا كرجي2265211511031026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524ثانوية حمرين المختلطةعلمينازك سامي عليوي سليمان2266211512205004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524ثانوية الزهور للبناتعلميأمنه عبد الكريم يحيى نصيف2267211512113002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524ثانوية ام عمارة للبناتعلميعبير جاسم عبد هللا محمد2268211512107027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميبهاء محي الدين زيدان غليس2269211511014047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523اعدادية الغد المشرق للبنينعلميكرار مالك صادق جواد2270211511063029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميزينب محمد محمود صالح2271211512133013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523اعدادية المقدادية للبناتعلميأنسام حسام احمد حبيب2272211512140010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523ثانوية الخنساء للبناتعلميهبه اسعد حسن مهدي2273211512117017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى اسماعيل نايف هوه2274211511005184

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523اعدادية بلدروز للبنينعلميوليد خالد محمد اسماعيل2275211511007122

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523ثانوية الزهور للبناتعلميمريم جاسم خضير عباس2276211512113044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمروان فرهود عبد محمود2277211511085144

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميغسان محمد حسن كاظم2278211511038070
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522ثانوية جمانة للبناتعلميجيهان محسن علوان حسين2279211512095008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522ثانوية دمشق للبنينعلميواثق هاشم دنيار حمادي2280211511048012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522ثانوية ام عمارة للبناتعلميرنده نوري صكر اسماعيل2281211512107015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522ثانوية المأمون المختلطةعلميايهاب حميد رشيد محمد2282211511212004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميورود حقي اسماعيل كاظم2283211512133025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعمر محمد مطلق خلف2284211511038069

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية ابن الرومية للبنينعلمياحمد هالل حميد احمد2285211511037004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية ميثم التمار للبنينعلميايمن سعيد علي كاظم2286211511025008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية اسد هللا للبنينعلميعيسى ثامر أنور مصطفى2287211511017047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521ثانوية الحكماء المختلطةعلميختام عائد حسين حمد2288211512244004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية تماضر للبناتعلميزينب خليل ابراهيم مبارك2289211512091026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية بابل للبناتعلميرؤى هادي صالح عواد2290211512141022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521ثانوية الروابي للبناتعلميزينب خليل احمد نايف2291211512146018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521ثانوية البطوله للبنينعلميكرار حيدر حسين عبد الرزاق2292211511067033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية المعارف للبنينعلميصفاء حميد ساجت جار هللا2293211511005093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521اعدادية المعارف للبنينعلميباهر توفيق قدوري محمد2294211511005049

التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521ثانوية المحسن المختلطةعلمينهى حامد صالح كريفع2295211512225020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى617ثانوية ابن الهيثم للبنينعلمينهى محمد بدر سلمان2296211512016014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى589ثانوية اليرموك للبناتعلمينور وليد عبد هللا ابراهيم2297211512125033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581اعدادية النضال للبنينعلمييحيى محمد ظاهر حبيب2298211511029073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580ثانوية اليرموك للبناتعلميكوثر عمار موسى ماهود2299211512125028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميهدى اياد حسين نجم2300211512100038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى572اعدادية النضال للبنينعلميياسر عمار فليح حسن2301211511029071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى564اعدادية المتنبي المختلطةعلميرنده عبد الحكيم هاشم شكير2302211512226011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554اعدادية المنتهى للبناتعلمينور الهدى صباح لفته جاسم2303211512103060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547اعدادية الزهراء للبناتعلميفرقان فؤاد هادي مهدي2304211512138119

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميمروه قاسم خميس علي2305211512090083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537اعدادية الغد المشرق للبنينعلميحذيفه داود سليمان نعمان2306211511063013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد قاسم غالب رشيد2307211511003099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عالء عبد الجبار داود2308211511004135

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية المروة للبناتعلميزهراء احمد هادي ناصر2309211512158005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميأوس وحيد عزيز جراد2310211511014008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520اعدادية القدس للبناتعلميآيه كريم رزوقي ناصر2311211512110007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520اعدادية االنام للبناتعلميزينب حامد رحيم محمد2312211512135088
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمياعتدال عامر سلمان احمد2313211512090010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518اعدادية الخالص للبنينعلميسعد نهاد عباس صالح2314211511002085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518ثانوية االمال للبناتعلميدعاء داود سلمان شالل2315211512153013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية المعارف للبنينعلميابو بكر خورشيد علو خلف2316211511005004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية الفاضالت للبناتعلميسهيله زيدان خلف شاهين2317211512102061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية المتنبي المختلطةعلميعبد هللا فاضل عباس عويد2318211511226027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية االنام للبناتعلميفيان كنعان موالي سيف هللا2319211512135148

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء عماد حسيب عبد الوهاب2320211512138070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516ثانوية الريحانة للبناتعلميسعاد محمد ظاهر عبد هللا2321211512172011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية االمام الزهري للبنينعلميمصطفى حامد ماهود سليمان2322211511052046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية بردى المختلطةعلميعلي محمود احمد حسين2323211511229021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515اعدادية القدس للبناتعلميآيه طاهر فرمان سلمان2324211512110006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعبد السالم احمد مالح دشني2325211511010061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية تدمرللبناتعلميميس خليفة داود عبد2326211512131014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية قزانية للبناتعلمينغم سالم محمد محمود2327211512104023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515اعدادية ديالى للبنينعلميسيف صالح مطلك مسلم2328211511012023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514ثانوية عتبة للبناتعلميزهراء مجيد ابراهيم كاظم2329211512167004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514ثانوية الدؤلي المختلطةعلميحسن فارس خرموش علي2330211511200007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد كريم رشيد صبر2331211511014028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميرامي ثائر عبد محسن2332211511014080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية اليازجي المختلطةعلميعلي الهادي هاشم جاسم حسين2333211511223017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية االنام للبناتعلميسوزان ديار عبد الرحمن جهان بخش2334211512135111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية المقدادية للبناتعلميصفا خميس خليل حمد2335211512140165

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية بابل للبناتعلميأسراء فؤاد محمود ولي2336211512141007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية المقدادية للبناتعلميأسيل أحمد علوان صالح2337211512140005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513اعدادية تماضر للبناتعلميعذراء سعد صالح عبود2338211512091042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512اعدادية ام حبيبة للبناتعلميامل عبد محمد رشيد2339211512121010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512اعدادية التحرير للبناتعلميعباده زكي محي جاسم2340211512136054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512اعدادية المقدادية للبناتعلميهاله ضياء حاتم كاظم2341211512140255

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية تماضر للبناتعلميشهد علي جميل هندي2342211512091037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية ميثم التمار للبنينعلميحسين علي حسين علوان2343211511025014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية االنام للبناتعلمينور محمد ولي حسن2344211512135175

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميمريم عيسى زوراب محمود2345211512137076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية المتنبي المختلطةعلميغاده حسين علوان محمود2346211512226019
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميفيليب ثامر يشوع جرجيس2347211511003084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية اور المختلطةعلمياكرم فاضل حميد منصور2348211511211002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية العدنانية للبناتعلميشيماء عماد طارق صبري2349211512094057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية االصالح المختلطةعلميعمار ابراهيم سلمان احمد2350211511264025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميأحمد عباس موسى علي2351211511031006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى653ثانوية جمانة للبناتادبينورة احمد ياسين حسن2352211522095031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى642اعدادية الخيزران للبناتادبيأريج علي حاتم شمس2353211522147001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى641ثانوية المروة للبناتادبينجوى احمد مبدر محمود2354211522158016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى639ثانوية المدائن المختلطةادبيدعاء خليل ابراهيم دهش2355211522227007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى636ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسحر جليل اسماعيل رجيه2356211522099039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى634ثانوية ام كلثوم للبناتادبيفاطمه مصطفى محمد محي الدين2357211522132065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى632ثانوية المدائن المختلطةادبيغفران ولهان خزعل سلمان2358211522227016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى630ثانوية العدنانية للبناتادبيأشجان حسين عيسى عباس2359211522094001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى629ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيعلي ابراهيم كاظم حسون2360211521073018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى626ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيعبد هللا عدنان اسكندر جاسم2361211521210007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى625ثانوية الخنساء للبناتادبيساره قاسم عبد االمير هاشم2362211522117014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى623اعدادية المقدادية للبناتادبيشهد عبد الرحيم ابراهيم كاظم2363211522140074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى622ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء سلمان رحمن ولي2364211522125014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619ثانوية الخلود للبناتادبيزينب محمود حسن صادق2365211522164016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبينشعة احمد رشيد جسام2366211522133055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619ثانوية جبل النور المختلطةادبيعماد علي محمد خليفة2367211521252007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى618ثانوية المدائن المختلطةادبيدموع علي محمود عبد2368211522227008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى617ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيدعاء فيصل كاظم عارف2369211522238002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615اعدادية الخيزران للبناتادبيشهد حسين احمد علوان2370211522147026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615ثانوية الروابي للبناتادبيسجى يوسف مجول صالح2371211522146034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى613اعدادية النبوة للبناتادبيجوالن عماد وهيب وادي2372211522145013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى613اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيافراح يوسف جاسم محمد2373211522133006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى612اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء عباس محمد سلطان2374211522118025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610ثانوية الطائف للبناتادبيالماس مبارك فقير مبارك2375211522159005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى607ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيايه محمد عبد احمد2376211522168006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيايمان حسين عبد هللا حسين2377211522098010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى605اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسجى فارس راضي عباس2378211522133036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى604اعدادية القدس للبناتادبيرند عماد عبد المطلب صالح2379211522110019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى602ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء كامل احمد موسى2380211522125015

185 من 70صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى601ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيايمان محمد ياسين حميد2381211522099013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى600ثانوية االديبة للبناتادبينها وهيب غفوري ابراهيم2382211522114018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى599اعدادية ام حبيبة للبناتادبياسراء نعمة محمد اسماعيل2383211522121005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى599ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمهدي حميد مال هللا محمد2384211521222021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596اعدادية الحجرات للبناتادبيشهله محمد أسماعيل محمود2385211522109030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيتهاني طارق عبد الجبار عبد الغني2386211522137010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596ثانوية جبل النور المختلطةادبيهيام محمد حماش حسين2387211522252015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى595ثانوية الصباح المختلطةادبيمنال مهدي حميد حسن2388211522240005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى594ثانوية اليرموك للبناتادبياسماء ياسين دايس حنيتر2389211522125005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى594ثانوية االنصاري للبنينادبياحمد محمد حبيب محمد2390211521080003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى593ثانوية المدائن المختلطةادبيسعد غضبان خزعل سلمان2391211521227014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى593ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيايه رافع صبحي فتحي2392211522170006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592اعدادية الفلق للبنينادبيواثق جليل ابراهيم محمود2393211521023081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيمصطفى حسين عبد حسين2394211521207020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى591اعدادية المنتهى للبناتادبيغاده عبد الحسين محمد عبد الحسين2395211522103044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590ثانوية المروة للبناتادبيريام مهدي جسام محمد2396211522158007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى589ثانوية المروة للبناتادبيزينة حيدر عباس محمود2397211522158008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى589اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب سعدون احمد عليوي2398211522133029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى589ثانوية المروة للبناتادبياشواق هيثم جاسم محمد2399211522158002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587ثانوية المنفلوطي للبنينادبيصائب نديم هادي علي2400211521061006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيعبد العزيز نعمان عبد العزيز علي2401211521208010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587اعدادية التحرير للبناتادبياسيل رجب حمادي جابر2402211522136004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587اعدادية النبوة للبناتادبيمريم احمد كاظم ياسين2403211522145053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى586اعدادية الفاضالت للبناتادبينبأ سامي سلمان حسون2404211522102038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585اعدادية الحجرات للبناتادبيزينب فاضل عباس زين العابدين2405211522109016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى584اعدادية الفاضالت للبناتادبيغدير صالح خلف حسن2406211522102029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى583ثانوية الطائف للبناتادبيرقيه كريم حسين حسن2407211522159012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى583ثانوية الهداية المختلطةادبيسارة عدنان جواد كاظم2408211522262011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمصطفى علي عبد االمير مهدي2409211521041037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582اعدادية بلدروز للبنينادبيسامر محمد حسن عبود2410211521007025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمريم خليل علي خليل2411211522133052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582ثانوية النهروان المختلطةادبيفاطمه اسماعيل ابراهيم حديري2412211522213004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581ثانوية جبل النور المختلطةادبيفليحة هندي خلف غالم2413211522252011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581اعدادية االمام الزهري للبنينادبيابراهيم حسين علي عبد2414211521052004
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580ثانوية االمال للبناتادبيمريم ستار وهيب عزيز2415211522153051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيغفران عبد الزهرة حسن جاسم2416211522133046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيهديل يونس جاسم سبع2417211522134059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578ثانوية السهول المختلطةادبيشاكر صعب محمود فرحان2418211521209006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578ثانوية المدائن المختلطةادبيالحسن حسين علي محمد2419211521227005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577ثانوية العدنانية للبناتادبيايه احسان متعب مهدي2420211522094019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577ثانوية حمرين المختلطةادبينبأ حسن علي طعمه2421211522205018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576ثانوية المدائن المختلطةادبيعذراء صباح عبد الخالق رشاد2422211522227014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيدعاء عبد الكريم محمد عباس2423211522170012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576ثانوية الوالء المختلطهادبيرافد احمد حمد احمد2424211521236011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576ثانوية تل الزعتر للبناتادبينسرين حسن جامل حسن2425211522151038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575ثانوية الهاشمية المختلطةادبيصباح مهدي عباس خضير2426211521237002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك خالد حسين أحمد2427211522101012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575ثانوية فاطمة للبناتادبياطياف ثامر ابراهيم حميد2428211522105001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيهاله توفيق علي جواد2429211522170041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573ثانوية انطاكية للبناتادبيفاطمه سامي حسين علوان2430211522112024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى572ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمروج يوسف احمد نصيف2431211522261006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيأماني خليل أبراهيم عبيد2432211522152003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571اعدادية التحرير للبناتادبيجنان مازن محمد عباس2433211522136014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571ثانوية البشير للبنينادبيقبس حسن ياسين عبد هللا2434211522057006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570ثانوية الخلود للبناتادبينبأ عباس طالب حسين2435211522164022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570اعدادية المقدادية للبناتادبيفرح غسان شهاب احمد2436211522140098

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570ثانوية انطاكية للبناتادبيدنيا سلمان حسين مهدي2437211522112009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570اعدادية التحرير للبناتادبيرسل سعد فاضل لطيف2438211522136023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى569ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيأحمد قحطان فخري حسن2439211521238001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى569اعدادية تماضر للبناتادبياسراء اسماعيل ياسين بحر2440211522091007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى569اعدادية الفلق للبنينادبيعلي محمود خلف عواد2441211521023049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ صباح هامل طالب2442211522097082

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568ثانوية االنصاري للبنينادبيمروه فاضل جمعه جاسم2443211522080002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعبد الحميد عماد جدوع علوان2444211521237003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى566ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيروان حسن حسين عبد2445211522174003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى566المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيايه جاسم محمد جسام2446211522207005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى566اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيوئام حسين محسن حسن2447211522118050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى566اعدادية فدك للبناتادبيشهل طالب جاسم محمد2448211522156026
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565ثانوية الهاشمية المختلطةادبياساور ياسر محمد عبد القادر2449211522237002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيسيف باسم كامل حسن2450211521238005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء صالح خلف زيدان2451211522090029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565اعدادية المنتهى للبناتادبيسحر ياس خليل ابراهيم2452211522103026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565اعدادية المقدادية للبناتادبيدعاء عباس ويس علي2453211522140037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565ثانوية احباب المصطفى للبناتادبيسحر منذر شهاب احمد2454211522128007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565ثانوية الزمخشري المختلطةادبيشفاء رائد ابراهيم حسن2455211522221005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى564اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيوسن محسن مطر سيد2456211522100052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى564اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد ابراهيم اسماعيل عواد2457211521077096

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563ثانوية النسائي المختلطةادبيضحى ابراهيم شاكر محمود2458211522218008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563ثانوية الوديعة للبناتادبيساره احمد طه ياسين2459211522129007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعذراء عثمان جاسم أحمد2460211522263016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563اعدادية ديالى للبنينادبيخليل عبد خليل صالح2461211521012027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562ثانوية حمرين المختلطةادبيفرقان حافظ ياسين فرحان2462211522205015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562ثانوية اليازجي المختلطةادبيحسن كاظم احمد عبد هللا2463211521223012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمصعب حسن حسين هادي2464211521015021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562ثانوية االمال للبناتادبيسرى عبد الرضا خلف ريحان2465211522153039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561اعدادية المقدادية للبناتادبياسيل فراس ناجي ابراهيم2466211522140012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه شعيب شكير محمود2467211522102034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبييسرى علي محمد مطر2468211522100053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561ثانوية جمانة للبناتادبيرنده محمد عناد محمد2469211522095010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560اعدادية التحرير للبناتادبيشيماء ابراهيم محمود حمزه2470211522136047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560ثانوية عائشة للبناتادبيياسمين عبد مجيد ثابت2471211522101056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560اعدادية التحرير للبناتادبيرؤى متعب منصور صالح2472211522136019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560اعدادية الخيزران للبناتادبيغفران حسين احمد علوان2473211522147033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيهيثم يوسف علي كاظم2474211521010067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559ثانوية النسائي المختلطةادبيهدى ابراهيم شاكر محمود2475211522218016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558ثانوية جبل النور المختلطةادبيشيماء محمد حسين علي2476211522252009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557ثانوية المدائن المختلطةادبيضحى غائب مظلوم حسين2477211522227013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557اعدادية النبوة للبناتادبيمكيه ضياء خضر جاسم2478211522145054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557ثانوية ابن يونس المختلطةادبيسارة سالمه عمر هازع2479211522228007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556ثانوية العدنانية للبناتادبيسجى علي جبار احمد2480211522094040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسرى رباح جميل ياسين2481211522099040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556اعدادية بابل للبناتادبيازهار عباس حسين علي2482211522141004
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556اعدادية المتنبي المختلطةادبيايالف ابراهيم حسن خميس2483211522226009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمريم فاضل خالد دفلة2484211522121044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555اعدادية ام حبيبة للبناتادبيايمان عبد هللا مجيد حسن2485211522121013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمصطفى قاسم محمد سلمان2486211521237008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554ثانوية الهداية المختلطةادبيندى هادي صالح كاظم2487211522262015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554اعدادية ام حبيبة للبناتادبيامنه عامر سليم محمد2488211522121010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554ثانوية الطائف للبناتادبيريم محمود حسون علي2489211522159016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553ثانوية االمال للبناتادبيسجى علي محمد مطلك2490211522153036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء زيد جياد سبع2491211522094033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبياستبرق عدنان عبد القادر حسين2492211522100002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553اعدادية بلدروز للبنينادبيخالد وليد فالح حسن2493211521007020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553اعدادية الحجرات للبناتادبيدالل عزيز محمد محمود2494211522109011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورس فاضل ابراهيم علوان2495211522155108

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552اعدادية الفاضالت للبناتادبينبأ طالب حمود عطيه2496211522102039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيزينب نوري لطيف رزوقي2497211522220007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى551اعدادية الخيزران للبناتادبيمروه هاشم عبد الكريم سلمان2498211522147037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550ثانوية نزار المختلطةادبيقاسم منصور جبار حكاني2499211521204007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550ثانوية السهول المختلطةادبيحامد مظهر حامد حسن2500211521209005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550ثانوية الروابي للبناتادبيبيداء نعيم هادي عمران2501211522146017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549اعدادية القدس للبناتادبيصبيحه عالء عباس فاضل2502211522110039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548اعدادية بابل للبناتادبيوديان سهيل مسلم حالوب2503211522141091

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبينور سامي عربيد خلف2504211522099056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548اعدادية البينات للبناتادبيآية فاضل عباس كيطان2505211522116004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548اعدادية تماضر للبناتادبيشهالء مطشر صدام كيطان2506211522091046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبينور حازم محمد سلمان2507211522263021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547ثانوية الصباح المختلطةادبيضحى حسين محمد بدع2508211522240004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547اعدادية مندلي للبنينادبيوليد رشيد طالب عبد الكريم2509211521034047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547اعدادية بابل للبناتادبيحنان عدنان احمد سلطان2510211522141028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547اعدادية الحجرات للبناتادبيصابرين محمد فاضل احمد2511211522109032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547ثانوية الروابي للبناتادبيهند محمد منصور وهاب2512211522146064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547اعدادية بابل للبناتادبياسراء عدنان عبد سلطان2513211522141006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547ثانوية العقيلة زينب للبناتادبياية احمد عباس مزيد2514211522166002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547اعدادية النبوة للبناتادبيرسالن عبد االمير ضايع جميل2515211522145017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيايناس مظهر حبيب فهد2516211522261002
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546ثانوية النازحين الرابعةادبيعبد الكريم فهد دايح حسن2517211521086003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546ثانوية ام عمارة للبناتادبيعال جاسم محمد محمود2518211522107024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546ثانوية البردةالمختلطةادبيمؤيد عدنان حسين خلف2519211521251014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545اعدادية المتنبي المختلطةادبيمريم حسن نصيف جاسم2520211522226027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيسهى عزيز محمد شايع2521211522231006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد نديم خليل كريم2522211521039023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544ثانوية العذراء للبناتادبينادية بكر مهدي حسن2523211522154024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544اعدادية بابل للبناتادبيسحر ستار بدر رمح2524211522141052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544ثانوية االديبة للبناتادبيمودة واثق محمد عبد2525211522114016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسجى قاسم علوان ابراهيم2526211522133037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544ثانوية التضامن للبنينادبيوائل جبار مصطاف سلمان2527211521019024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543ثانوية ابن يونس المختلطةادبيسارة ثاير فيصل محمد2528211522228006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543ثانوية احباب المصطفى للبناتادبيهبه علي حسين علي2529211522128009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543ثانوية اول حزيران للبنينادبيمصطفى حاتم خليل اسماعيل2530211521062046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543اعدادية بابل للبناتادبيشذى ثعبان خلف علي2531211522141059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542ثانوية جمانة للبناتادبيميساء خير هللا سلمان عبد هللا2532211522095025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه فريد شيرخان علي2533211522102035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542ثانوية العدنانية للبناتادبيايالف وليد محمد زيدان2534211522094018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيساره احمد مجول حمد2535211522097047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540ثانوية االمال للبناتادبيورده صابر عبد العظيم عبد علي2536211522153072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيتقوى ايهاب اكرم رعيد2537211522099017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540اعدادية بابل للبناتادبيشهد اياد عبد االمير جواد2538211522141060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمحمد حسين جبار حسن2539211521015015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539ثانوية التوحيد المختلطةادبيشهد اسماعيل محمد كاظم2540211522232003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539ثانوية اول حزيران للبنينادبيعلي حسين علي عزاوي2541211521062031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539ثانوية انطاكية للبناتادبيهبه عدنان حسين هزاع2542211522112031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538ثانوية احباب المصطفى للبناتادبيرانيه عادل هادي علي2543211522128005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538ثانوية جمانة للبناتادبيآسيا مزاحم حمدي حسن2544211522095001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء جاسم محمد حسن عبد2545211522102014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537ثانوية انطاكية للبناتادبيعائشه محمد قهار صالح2546211522112023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537اعدادية الفاضالت للبناتادبيضحى يوسف اسماعيل فارس2547211522102027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم محمد حسين كاظم2548211522097078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536ثانوية النجباء المختلطةادبيعلي مهدي رشيد مهدي2549211521253004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536ثانوية الخنساء للبناتادبيحوراء حسن عبد االمير هاشم2550211522117009
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536ثانوية الروابي للبناتادبيهاجر قاسم محمد كرجي2551211522146062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536اعدادية الفلق للبنينادبيزياد فخري سامي عبد هللا2552211521023029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536ثانوية الروابي للبناتادبيرسل ابراهيم عبد ابراهيم2553211522146025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535ثانوية عائشة للبناتادبيمريم أحمد عبد سالم2554211522101044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535ثانوية ام ابيها للبناتادبينسرين فوزي سلمان حيدر2555211522171016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534ثانوية الهاشمية المختلطةادبيوجدان عماد ولي حسين2556211522237009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534ثانوية الطائف للبناتادبينور جاسم عبد عطيه2557211522159030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيهمام أحمد عبد الصمد حسن2558211521031035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534ثانوية المأمون المختلطةادبيأيمن مؤيد عايش مخلف2559211521212004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533اعدادية شورش للبنينادبيحيدر سلمان داود عويد2560211521076037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533ثانوية قزانية للبناتادبيزينب الزم حابس هاشم2561211522104010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533اعدادية بابل للبناتادبيزينب حميد جليل احمد2562211522141044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء صابر محمد حسين2563211522145024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533ثانوية العذراء للبناتادبينمارق عطية محمود حسين2564211522154026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيأزهار قاسم حسين حسن2565211522234001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532اعدادية ميثم التمار للبنينادبيوسام ناجي ناصر هادي2566211521025034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532ثانوية نزار المختلطةادبيتبارك طالل صالح مهدي2567211522204001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532اعدادية المقدادية للبناتادبيغفران ناصر عداي عيدان2568211522140090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532ثانوية اليرموك للبناتادبينورا قاسم مسعود منصور2569211522125033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532ثانوية عتبة للبناتادبيساره سلمان كريم كاظم2570211522167007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532ثانوية عتبة للبناتادبيمروه مهوس محمد دروش2571211522167011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيجهاد مؤيد كامل علوان2572211521210002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيعلي ردام كنوش فرحان2573211521261008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531ثانوية الطائف للبناتادبيافراح محمد كاظم سعيد2574211522159004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531ثانوية الراية للبنينادبيعلي عبد السالم محمد ابراهيم2575211521021010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531ثانوية الصدرين للبنينادبيمصطفى مثنى عزيز عبود2576211521056033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530ثانوية الحكماء المختلطةادبيسجى احمد حسين محمد2577211522244005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530ثانوية جمانة للبناتادبيمروه حامد صالح محمد2578211522095023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530ثانوية التأميم للبناتادبيرحاب عصام فالح سلمان2579211522111015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529ثانوية النسائم المختلطةادبينور فاروق عدنان عبد الوهاب2580211522254008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529ثانوية الزمخشري المختلطةادبيسوزان سلمان حميد محمود2581211522221004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529اعدادية الزيتونة للبناتادبيريزان جمال حمزه محمود2582211522092035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529ثانوية عائشة للبناتادبينور محمد عبد الرحمن سلمان2583211522101050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529ثانوية المروة للبناتادبيرغد محسن فرحان حسن2584211522158004
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528ثانوية ام ابيها للبناتادبيرنا عماد محمد خميس2585211522171009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528اعدادية مندلي للبنينادبياحمد زاهد هادي شباط2586211521034001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528اعدادية تماضر للبناتادبيمريم يحيى فاضل كمر2587211522091065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيعلي قحطان محمد بربوتي2588211521260008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527ثانوية الغيث المختلطةادبياحمد كمال محمود سلمان2589211521247001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527ثانوية االديبة للبناتادبيمريم احمد محمود ردام2590211522114015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر احمد كريم حمود2591211521051023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527اعدادية القدس للبناتادبيزهراء عبد الكريم كاظم حسين2592211522110022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبينور فالح نصيف جاسم2593211522207013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527ثانوية عائشة للبناتادبيشهد حسين كامل سلمان2594211522101035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527اعدادية الخيزران للبناتادبيديانا عبد الحميد محمود خميس2595211522147014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526اعدادية المتنبي المختلطةادبيلمياء ثابت صالح نصيف2596211522226024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526ثانوية عائشة للبناتادبيزينب أحمد حميد مخيبر2597211522101025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526اعدادية شورش للبنينادبيمهند قاسم كامل عجيل2598211521076157

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسناء حسين ركلي حسن2599211522134035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية الفراهيدي للبنينادبيهيرو علي صالح مارف2600211522027017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية الغيث المختلطةادبينيران هيثم محمد خلف2601211522247007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورهان جمال عبد هللا يوسف2602211522155110

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمروة محجوب كنوش فرحان2603211522261005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525اعدادية المقدادية للبناتادبيرفل نصرت فارس طعان2604211522140045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيدعاء حسين ابراهيم فاضل2605211522155036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية اليرموك للبناتادبيوسن سلمان حاج علي غالم2606211522125036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية تلمسان للبناتادبيمروه اركان عبد الجبار مهدي2607211522124020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525ثانوية تدمرللبناتادبيحوراء محمد ابراهيم يدام2608211522131004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيمثنى خالد اسماعيل حسن2609211521238009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفرح علي سبتي كاظم2610211522100040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيزكريا سلطان خليل عبد2611211521010071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524ثانوية جبل النور المختلطةادبيمروان طه محمد حسين2612211521252009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523ثانوية جبل النور المختلطةادبيهيثم سامي محمد حسين2613211521252012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي خزعل سلمان خميس2614211521227017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523ثانوية نزار المختلطةادبيفرح أنيس فيصل مجيد2615211522204007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523اعدادية تماضر للبناتادبياميمه حاتم حسين فهد2616211522091012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523ثانوية قزانية للبناتادبيآيات غانم محمد خليل2617211522104003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523ثانوية الطائف للبناتادبيغدير رشيد محمد حسين2618211522159025
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523اعدادية ديالى للبنينادبيعبد هللا أحمد علي حمد2619211521012036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمه كنعان حسن حدري2620211522150015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522ثانوية البشير للبنينادبياسيل خالد خلف يعكوب2621211522057001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عباس لطيف كاظم2622211521077075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرواء علي حسين علوان2623211522100021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522اعدادية مندلي للبنينادبيمشتاق صالح حسين فرحان2624211521034041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522ثانوية التوحيد المختلطةادبيزينب خضير عباس ضاحي2625211522232002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيشهد صباح مهدي جاسم2626211522098031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيهاجر احمد خضير احمد2627211522210005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعثمان رزاق حسن كاظم2628211521237004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521اعدادية تماضر للبناتادبيهديل نجم منصور حمد2629211522091081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيساره غالب محمد أحمد2630211522170026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521ثانوية النسائي المختلطةادبيتهاني مصطفى عبد الكريم جبار2631211522218002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521ثانوية المروة للبناتادبيرنا حسين علي حسين2632211522158006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521ثانوية القوارير للبناتادبيسميه عباس صالح محسن2633211522150010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520ثانوية النسائم المختلطةادبيزينب مجيد عباس حميد2634211522254002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520ثانوية الغيث المختلطةادبيسلوان عدنان خليل ردام2635211521247004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520ثانوية العقيلة زينب للبناتادبياستبرق عمران علي سبع2636211522166001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيزهراء جمعه عبد علي2637211522168010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520ثانوية العدالة للبنينادبيمناف مؤيد ابراهيم رميض2638211521044036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519ثانوية البشير للبنينادبيسلوان محمد شدهان عليوي2639211521057014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519ثانوية العذراء للبناتادبيتبارك عبد الباقي حميد رشيد2640211522154006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519ثانوية التأميم للبناتادبيزهراء مراد علي عباس واراني2641211522111016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519اعدادية الفاضالت للبناتادبيهجران علي صباح رشيد2642211522102042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519اعدادية التحرير للبناتادبيساره نبيل حسن ابراهيم2643211522136036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيحيدر عبد الحسن حسب هللا حسن2644211521208005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519ثانوية قزانية للبناتادبيسوالف عقيل رفعت محمد2645211522104015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518اعدادية المتنبي المختلطةادبيندى ثاير امحيسن جاسم2646211522226030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518اعدادية مندلي للبنينادبيحاتم حومد ناصر جحيل2647211521034007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518اعدادية الخيزران للبناتادبيوديان ابراهيم خليل اسماعيل2648211522147046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيجمانه زيدان مهدي زيدان2649211522118011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبينور عادل كامل حسن2650211522238007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517اعدادية شورش للبنينادبيحامد كنو ابراهيم عمر2651211521076024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517ثانوية اوراس للبناتادبيورود عبد الحسين متعب علوان2652211522130010
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيشهد محمد حميد علي2653211522133041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517ثانوية الروابي للبناتادبيزينب عدنان محمد مجيد2654211522146031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517ثانوية المروة للبناتادبيسارة رشيد عبد اللطيف حسن2655211522158009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516ثانوية اليازجي المختلطةادبيحسام حسن جبار خميس2656211521223011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516ثانوية تلمسان للبناتادبياسراء هادي نصار حسون2657211522124004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516اعدادية مندلي للبنينادبيمحمد عماد محمود مزعل2658211521034035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيضحى احمد علوان اسماعيل2659211522207009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516ثانوية االصالح المختلطةادبيمحمد سعد محمود محمد2660211521264014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516ثانوية ام عمارة للبناتادبيغصون فاضل حميد جاسم2661211522107025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516ثانوية اليرموك للبناتادبيعال أحمد رضا صالح2662211522125024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية جبل النور المختلطةادبينور فالح لطيف نجم2663211522252013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية الثمرات للبناتادبيزهراء رعد حسين محمد2664211522169009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمه حسين كريم محمود2665211522159027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515ثانوية الصباح المختلطةادبيداليا شاكر محمود عباس2666211522240002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514ثانوية الوالء المختلطهادبيليلى سعد هللا جهاد روان2667211522236012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514اعدادية المقدادية للبنينادبيوسام ظاهر شيخان كحيط2668211521039031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514اعدادية الخيزران للبناتادبينور خضير عباس راضي2669211522147040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى محمد نافع محمد2670211522097063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514ثانوية الطائف للبناتادبيساره احمد خلف حمود2671211522159020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيمريم مثنى حميد وسمي2672211522137033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514ثانوية العدنانية للبناتادبيساره فارس سعدون سبع2673211522094038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية العذراء للبناتادبينبأ عبد الهادي حسين هادي2674211522154025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيازهر عبد الرزاق ابراهيم شعيب2675211521202003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية الثمرات للبناتادبيفاطمه ساجد هادي صالح2676211522169015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيشهد سلمان حسين مهدي2677211522168014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية ام عمارة للبناتادبيسحر فالح حسن محمود2678211522107021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513ثانوية فاطمة للبناتادبيسجى حسين ابراهيم صالح2679211522105011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512ثانوية المروة للبناتادبينبراس ايوب حسن عبد2680211522158015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512ثانوية الطائف للبناتادبيحوراء صالح جاسم فالمرز2681211522159008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيرنا علي حسين علي2682211522099026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512اعدادية الخيزران للبناتادبيوجدان خالد ابراهيم خضير2683211522147045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية الهاشمية المختلطةادبياسامه اسماعيل طه سلمان2684211521237001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية الشهيد عون للبنينادبيفوزي باسم فوزي عبد االمير2685211521050014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية لكش للبناتادبياسراء جواد رضا علي2686211522149002
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية الفراهيدي للبنينادبييوسف يعقوب محمود عبد هللا2687211521027054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية القوارير للبناتادبيساره احمد عبد عباس2688211522150008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمؤيد عبد الرحيم فاضل ابراهيم2689211521010047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء عبد الغفور جاسم محمد2690211522138023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيمها أحمد جبار جواد2691211522259002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية حمرين المختلطةادبيقيس ياسين علوان خلف2692211521205017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية تدمرللبناتادبيزهراء مهدي كاظم علوان2693211522131007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيزينب شهيد جمال فرج2694211522220004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية المأمون المختلطةادبيانور علي كريم جاسم2695211521212006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية اليرموك للبناتادبيساره حازم خليل ابراهيم2696211522125018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510اعدادية الحجرات للبناتادبيايمان اسماعيل محمود عبد اللطيف2697211522109008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية عائشة للبناتادبيشهد أحمد حسن رميض2698211522101034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية الخنساء للبناتادبياميره جواد حميد عبد االمير2699211522117005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية عائشة للبناتادبيرقية بكر محمود ابراهيم2700211522101022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعبد العزيز سهيل حسن علوان2701211521263007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيحسن لطيف جاسم رخيص2702211521238003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509ثانوية النظامية المختلطةادبيسهى غازي فيصل شاكر2703211522206005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509اعدادية الزيتونة للبناتادبيآسيا ابراهيم حسن جمعه2704211522092003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509ثانوية الدؤلي المختلطةادبييونس علي يوسف حسين2705211521200018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509ثانوية التأميم للبناتادبيفاطمه ابراهيم حسين شرف2706211522111027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508ثانوية الوالء المختلطهادبيآيه مهدي صالح محمد2707211522236004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508ثانوية ابن الفارض للبنينادبيسحر حميد جابر حسن2708211522015009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياوس سالم خضر ابراهيم2709211521016004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508اعدادية المنتهى للبناتادبيسميه احمد شحاذه محمود2710211522103028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيحسن احمد مسرهد سعد2711211521222004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508ثانوية القوارير للبناتادبيآيات عباس حسين محمد2712211522150001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508ثانوية القوارير للبناتادبيزهره سنجار ابراهيم محمد2713211522150006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508اعدادية الخيزران للبناتادبينور حازم حميد مجيد2714211522147039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507اعدادية بابل للبناتادبيسناء قحطان صالح خلف2715211522141056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507ثانوية الروابي للبناتادبيوسن خليل نجم محمود2716211522146067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507اعدادية المقدادية للبناتادبيسرى حسين عطيه حبيب2717211522140069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507ثانوية ام عمارة للبناتادبيايمان عامر اعويد مرتضى2718211522107006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507اعدادية المركزية للبنينادبيجاسم عبد الحميد ابراهيم حسوني2719211521004014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاتن عادل مولود حسن2720211522107026
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعمر محمد عبد هللا حميد2721211521250013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506ثانوية الغيث المختلطةادبيعلي قاسم علوان ردام2722211521247007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506ثانوية الوالء المختلطهادبينورس صديق كريم خليل2723211522236013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506ثانوية التضامن للبنينادبيعلي صادق مهدي حسين2724211521019012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506ثانوية االمال للبناتادبيهدى جعفر فرج عباس2725211522153069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506اعدادية تماضر للبناتادبينور صبحي عيدان عباس2726211522091072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506اعدادية بابل للبناتادبيعذراء ثاير عبد االمير محمود2727211522141066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506ثانوية فاطمة للبناتادبيصابرين صادق عبود جمعه2728211522105013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيفالح حسن علي هادي2729211521065060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى قحطان عدنان محسن2730211521014064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505اعدادية مندلي للبنينادبيعالء كريم ناصر جحيل2731211521034024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد فليح فرحان حبيب2732211521054058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505ثانوية عائشة للبناتادبيوعد حسين كامل سلمان2733211522101055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505اعدادية ام حبيبة للبناتادبيفاتن خير هللا مهدي جمعة2734211522121040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب حسين فليح حسن2735211522133026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505ثانوية الزمخشري المختلطةادبيفاطمة محمد عبد الستار نصيف2736211522221007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504ثانوية الغيث المختلطةادبيصوفيا حميد ناصر حسين2737211522247006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504ثانوية ابن عقيل للبنينادبيخالد وليد ابراهيم حسين2738211521041014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504اعدادية الزهراء للبناتادبيوركاء راسم يوسف رزيج2739211522138090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504ثانوية العدنانية للبناتادبيمروه ياس صالح دواي2740211522094057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504ثانوية ام قصر للبنينادبياسراء حميد عبد هللا مهدي2741211522047001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعبد هللا كاظم خلف حمادي2742211521231019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504اعدادية المقدادية للبناتادبيميساء محمود عبد علي حسين2743211522140115

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيسامر عدنان محمد هادي صالح2744211521042015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية النجباء المختلطةادبيعلي حسين ناجي حلبون2745211521253003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيعلي عقيل عبد الحسين بربوتي2746211521260007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية المدائن المختلطةادبيخلود جاسم محمد كمر2747211522227006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيحنين عبد السالم ستار كاظم2748211522100009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك عمار حسن غيدان2749211522106007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية بلقيس للبناتادبيهند سعد جميل علو2750211522106033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503ثانوية النسائي المختلطةادبيرغد محمد غازي رشيد2751211522218004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيدانيال محمود حسن عباس2752211521001027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503اعدادية مندلي للبنينادبيعيسى حامد ناصر جحيل2753211521034027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502ثانوية النظامية المختلطةادبيشهد أحمد زهير رشيد2754211522206006
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502ثانوية العذراء للبناتادبييقين شهاب احمد كرجي2755211522154034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502اعدادية النبوة للبناتادبيفرح مهدي صالح حسين2756211522145049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502اعدادية الخيزران للبناتادبيهدى عبد الحسن ابراهيم وشاح2757211522147042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمظفر علي حسين عزاوي2758211521202009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502اعدادية فدك للبناتادبيايالف جبار عبد هللا وحيد2759211522156003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502اعدادية النبوة للبناتادبينبأ وادي صالح علوان2760211522145060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502ثانوية احباب المصطفى للبناتادبيتماره احمد جاسم محمد2761211522128002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502اعدادية فدك للبناتادبيزينب جمال فخري علي2762211522156017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502ثانوية انطاكية للبناتادبيزينب باسم محمد جاسم2763211522112013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيازهار حامد علي ابراهيم2764211522134001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيخالد احمد منصور صالح2765211521222005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501اعدادية بابل للبناتادبيزينه اسماعيل خلف حسين2766211522141048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501الخارجيونادبيعلي هادي حميد سالم2767211521400034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501ثانوية ابن الفارض للبنينادبيغدير محمد عبد الرضا حسين2768211522015014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501اعدادية النبوة للبناتادبيعال عادل احمد علي2769211522145044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد جاسم محمد حسين2770211521044027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501ثانوية البشير للبنينادبيلطيف علي لطيف سعيد2771211521057025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501ثانوية االحواز للبنينادبيمحمد جمعة خضير عباس2772211521078029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501اعدادية الفلق للبنينادبيعبد الرحمن علي محمد حسن2773211521023038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500ثانوية الوديعة للبناتادبيضحى رزاق علي عباس2774211522129010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرقيه علي تركي عناد2775211522100018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500اعدادية الخيزران للبناتادبيطيبه عامر متعب فدعم2776211522147029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500اعدادية البينات للبناتادبيايالف جاسم فرهود خيون2777211522116008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500ثانوية قزانية للبناتادبينوره حبيب مظاهر اسد2778211522104025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500ثانوية شقائق النعمان للبناتادبياسراء محمد علي حميد2779211522168002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500ثانوية الوالء المختلطهادبيأيمن ثاير عبد دعاج2780211521236003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500ثانوية الخرطوم المختلطةادبيوليد ناصر حسين محمد2781211521241016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينه فاضل جبار عباس2782211522097046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500ثانوية نازنين للبناتادبينور محمد علي سلطان2783211522096015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسميه عباس علي حميد2784211522099041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499ثانوية ام عمارة للبناتادبيعذراء اديب برهان نجم2785211522107023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزبيده احمد جبار حسن2786211522097042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499ثانوية المحسن المختلطةادبيهند مجيد رشيد ياسين2787211522225026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499ثانوية العذراء للبناتادبيهدى مصطفى رزوقي حسين2788211522154032
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499ثانوية تلمسان للبناتادبيرؤى راضي عبد الكريم يحيى2789211522124008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499اعدادية الزهراء للبناتادبيمنيره حسين سرحان حمود2790211522138068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499اعدادية المقدادية للبناتادبيريام علي حسين خليل2791211522140053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد هللا صبري كريم علوان2792211521037017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزهراء موسى عبد الكريم عباس2793211522234010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسيف مجيد فياض عباس2794211521038068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية الروابي للبناتادبيوديان عيسى محسن سالم2795211522146065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيغسق صباح حسن سلطان2796211522170034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيكوثر صباح نادر علي2797211522170037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيسجى مهدي حاتم عبدال2798211522170027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية الزمخشري المختلطةادبيهالة خالد حاتم علي2799211522221009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيخنساء محي حسن محمود2800211522202001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيبتول محمد خلف كاطع2801211522134014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيايالف سعدون محمد فليح2802211522291016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية الحكماء المختلطةادبيابتهال حسين علوان محمد2803211522244001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيصابرين شعالن حمدي ياس2804211522099044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498ثانوية الهداية المختلطةادبيأمير سعد حيدر مهدي2805211521262002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498اعدادية ام حبيبة للبناتادبيأنوار عبعوب عبد هللا جاسم2806211522121001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيوديان تركي خلف نزال2807211522100051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية ام عمارة للبناتادبيتقى اياد حارز عبد هللا2808211522107010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبينور الدين كمال كامل عبد هللا2809211521010065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية الشهيد عون للبنينادبيأحمد هاشم صحوب حمودي2810211521050001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497اعدادية الرواد للبنينادبيعلي جاسم محمد كاظم2811211521077069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية العدنانية للبناتادبيوالء اكرم محمود سبع2812211522094074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية االمال للبناتادبيرفل محمد عبد الحسين هاني2813211522153024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية القلعه للبنينادبيمعن قاسم نصيف جاسم2814211521040027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497اعدادية صدى التأميم للبنينادبيغسان قادر مذري علي2815211521033036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية العقبة المختلطةادبيعمر سمير توفيق سلمان2816211521246003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية المدائن المختلطةادبياسماء محسن مهنا ايدام2817211522227002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية الحد االخضر المختلطةادبياحمد جليل كريم كشكول2818211521208003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497اعدادية المقدادية للبناتادبيتماره علي عباس شهاب2819211522140029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497ثانوية النسائي المختلطةادبيمحمود عدنان مصحب حسين2820211521218009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية النسائي المختلطةادبياستبرق حازم ياسين ضاحي2821211522218001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية القوارير للبناتادبيكوثر هاشم جاسم حماده2822211522150018
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية نازنين للبناتادبيهدله محمد عواد عبد هللا2823211522096017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية اوراس للبناتادبيزهراء حسين ابراهيم خليل2824211522130003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496اعدادية بابل للبناتادبيزينب عزاوي صبر ناصر2825211522141046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزهراء جمال محمود عباس2826211522234008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496اعدادية التحرير للبناتادبيايمان حسن احمد جاسم2827211522136010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496اعدادية الزيتونة للبناتادبيزينب اياد كريم مهدي2828211522092040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيأثير هزاع حسن مزعل2829211521234001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية ام القرى للبناتادبيسجا حامد غني ياسين2830211522127020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496اعدادية الفاضالت للبناتادبيسهاد طالب اسماعيل جدوع2831211522102021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيفاطمه فالح حسن غانم2832211522165023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية الزهور للبناتادبيمنار جاسم خليل علوان2833211522113017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيسامي بالسم ياسين عبد الحسن2834211521222007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد القادر حسان ثابت نعمان2835211521065043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495اعدادية التحرير للبناتادبيغفران سامي محمد فيصل2836211522136053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495ثانوية ام عمارة للبناتادبيندى حسن احمد حسن2837211522107035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه نوري ضمد محسن2838211522125028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495ثانوية اليرموك للبناتادبينهى تحسين عبد المحسن علي2839211522125032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495ثانوية حمرين المختلطةادبيجهينه ياسين مصلح عيسى2840211522205003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495اعدادية المنتهى للبناتادبيزينب شعالن حسين خضير2841211522103019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495ثانوية اليازجي المختلطةادبيمحمد نجم رضا عباس2842211521223033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495اعدادية بلدروز للبنينادبيحيدر حاجم سليمان محمود2843211521007017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد خليل ابراهيم حميد2844211521054005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495اعدادية المقدادية للبناتادبيوالء حسين سلمان احمد2845211522140139

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى سلمان محمد جبر2846211521010059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية ديالى للبنينادبيحيدر عدنان جابر حسين2847211521012025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية سعد للبنينادبيمصطفى عصام مهدي حسن2848211521060013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيورود جاسم قحطان علي2849211522090047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية اليرموك للبناتادبيشيماء هشام عبد الحميد علو2850211522125022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية ام عمارة للبناتادبيبراء ليث رشيد علي2851211522107007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمحمد حسن فارس جواد2852211521015014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفرح مكي نومان مظلوم2853211522100041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه خليل ابراهيم عوده2854211522140094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية المعارف للبنينادبيفاروق محسن سليمان داود2855211521005032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494اعدادية تماضر للبناتادبيضحى هيالن محمود حمد2856211522091050
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية المدائن المختلطةادبيحيدر علي عبد الخالق رشاد2857211521227011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية المدائن المختلطةادبيمروة قحطان علي احمد2858211522227017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي جعفر عبد الحسين سلطان2859211521056019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل وليد احمد علوان2860211522140041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493اعدادية الحجرات للبناتادبيساره احمد صالح حميد2861211522109020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيديار زياد مجيد عبيد2862211522155041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493ثانوية مدينة السالم للبنينادبياحمد ابراهيم عبد هللا جاسم2863211521024001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493ثانوية الدستور المختلطةادبيدحام حميد عبود عزيز2864211521219002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493ثانوية البهاء المختلطةادبيندى علي حسين محمد2865211522203001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493الخارجيونادبيمحمد علي حميد خليل2866211521400044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493ثانوية ابن يونس المختلطةادبيختام نعمه باش مخلف2867211522228004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية المعارف للبنينادبيحسن علي حاتم علي2868211521005014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيجاسم ثعبان علي مهدي2869211521038029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرفل سعد فهد حسن2870211522097039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية الفاضالت للبناتادبيناديه ابراهيم فالح حسن2871211522102037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية لكش للبناتادبيياسمين سعد مدحت يعقوب2872211522149022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية بني شيبان المختلطةادبيرسول خالد حسين لفته2873211521224003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية المنتهى للبناتادبيفرقان ثائر حسين عيفان2874211522103050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي صكبان مراد صالح2875211521014038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية عائشة للبناتادبيآيات عدنان كاظم جواد2876211522101009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية التحرير للبناتادبيرسل ابو عبيده مهدي نصيف2877211522136022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية الزهراوي المختلطةادبيصفاء احمد حميد عبد هللا2878211521250008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية العقبة المختلطةادبيهديل يحيى احمد غزال2879211522246008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية البشير للبنينادبيسهاد عباس جاسم محمد2880211522057005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي محمود حسن محمود2881211521017057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيبراق غظنفر حميد امين2882211522134015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492ثانوية الوطن للبنينادبيذياب عماد نوري خليفه2883211521079012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيحنين ناصر مسعود ابراهيم2884211522097027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491اعدادية بلدروز للبنينادبيعمار خضير عباس محمد2885211521007045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبياسيل جعفر رشيد حميد2886211522099006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية ام ابيها للبناتادبيايمان علي احميد حسن2887211522171003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491اعدادية بابل للبناتادبيأروى بديع صالح عبد الكريم2888211522141001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية الطائف للبناتادبيزينب اسكندر ادريس عطية2889211522159017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية القلعه للبنينادبيعلي حيدر حسين علي2890211521040015
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية ابن يونس المختلطةادبيميادة حاتم خميس حسن2891211522228009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491اعدادية التحرير للبناتادبيمريم قاسم شهاب عاشور2892211522136056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيطه ياسين طه نصيف2893211521210006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية ام كلثوم للبناتادبيمها فوزي اسود جارك2894211522132078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيدعاء صبار رشيد حميد2895211522098013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمظهر مزهر حسين هندي2896211521228027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيحنان محمد احمد حسن2897211522134018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيسارة محمد احمد نصيف2898211522261004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية الرواد للبنينادبيوليد خالد اسودي سلمان2899211521077134

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية النبوة للبناتادبيزينب جعفر محمد باقر2900211522145029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية المنتهى للبناتادبيفاطمه خليل ابراهيم احمد2901211522103048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم سمير عبد علي2902211522140108

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية احباب المصطفى للبناتادبياعراف ماجد مزهر برجس2903211522128001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء كاظم مهدي محمد2904211522140035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيايمان ذياب سلمان ابراهيم2905211522165008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية الزيتونة للبناتادبيزينب عبد الرحمن علي نور محمد2906211522092043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمصطفى حميد صالح محمود2907211521234018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية الحكماء المختلطةادبيحمد جاسم محمد صالح2908211521244003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية المتنبي المختلطةادبيرؤى هاشم حسن علوان2909211522226011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية المدائن المختلطةادبيمنتهى ياسين عباس حمزة2910211522227018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية مندلي للبنينادبيذو الفقار حسين علي فرمان2911211521034015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490اعدادية شورش للبنينادبيمؤيد محمد اسماعيل سلوم2912211521076104

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمود قاسم مجيد محمد2913211521212028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيايمان هادي علي جاسم2914211522165009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمد مثنى جميل شهاب2915211521221012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489اعدادية كنعان للبنينادبيعمر مصطاف محمود جواد2916211521013031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية جمانة للبناتادبيعبير فارس سمير ابراهيم2917211522095018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية العدنانية للبناتادبيوئام نوري جواد ياس2918211522094070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية الروابي للبناتادبيداليا حافظ حسين ياس2919211522146020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك عبد الرزاق عبد الجبار عباس2920211522140026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيمحمد عدنان حسين خلف2921211521207018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية المدائن المختلطةادبياسراء فالح حسن خلف2922211522227001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية التضامن للبنينادبيعباس محمد عباس فاضل2923211521019009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية اليازجي المختلطةادبيحسين عباس جاسم خلف2924211521223016
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحاتم حوم غدير ثجيل2925211521052009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيكوثر احمد عبو سليمان2926211522160010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبينور جميل ابراهيم حسن2927211522134055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488اعدادية الخيزران للبناتادبيشهد رشيد جاسم حسن2928211522147027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488ثانوية اول حزيران للبنينادبيعون يحيى صالح اسماعيل2929211521062037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيدعاء حاتم حسن كريز2930211522100011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488اعدادية القرطبي للبنينادبيمعد عادل زاير حبيب2931211521054065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488ثانوية ابن عقيل للبنينادبياحمد رحيم عيدان زيدان2932211521041003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعبد االله خالد غالب حسين2933211521018025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488ثانوية نزار المختلطةادبيلينة محمد كاظم حمود2934211522204008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488اعدادية تماضر للبناتادبيصابرين حمادي جميل حمادي2935211522091049

التربية االساسية/جامعة ديالى590اعدادية النضال للبنينعلميأحمد حبيب شالل حبيب2936211511029002

التربية االساسية/جامعة ديالى582اعدادية صدى التأميم للبنينعلميصالح احمد عيسى حمادي2937211511033038

التربية االساسية/جامعة ديالى545ثانوية الراية للبنينعلميمروان سعد عبد الجبار محمود2938211511021012

التربية االساسية/جامعة ديالى542ثانوية سومر للبنينعلميمحمد ثاير ولي ياس2939211511072015

التربية االساسية/جامعة ديالى526اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميمأمون محي حسين مصلح2940211511278022

التربية االساسية/جامعة ديالى524اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمحمد محمود خليل حسين2941211511033081

التربية االساسية/جامعة ديالى523ثانوية اول حزيران للبنينعلميمحمد أحمد حسين احمد2942211511062048

التربية االساسية/جامعة ديالى518اعدادية خانقين للبنينعلميديار خالد عيسى رضا2943211511011058

التربية االساسية/جامعة ديالى517ثانوية اول حزيران للبنينعلميعبد العزيز مقداد نجم عبد2944211511062026

التربية االساسية/جامعة ديالى517ثانوية الحمائم للبناتعلمينبعة عبد العظيم حسن مهدي2945211512122032

التربية االساسية/جامعة ديالى516اعدادية العراقية للبناتعلميزينب محمد حسين احمد2946211512139071

التربية االساسية/جامعة ديالى516ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميغفران عامر عبد الحسين خضير2947211512134043

التربية االساسية/جامعة ديالى514اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميبلقيس احمد عبد هللا احمد2948211512090014

التربية االساسية/جامعة ديالى514اعدادية العراقية للبناتعلميهند حسن عبد علي خميس2949211512139143

التربية االساسية/جامعة ديالى513ثانوية اليرموك للبناتعلميسجى عبد هللا غالم علي بك2950211512125015

التربية االساسية/جامعة ديالى513اعدادية الفاضالت للبناتعلميديان يوسف جاسم محمد2951211512102028

التربية االساسية/جامعة ديالى513اعدادية المنتهى للبناتعلمياطياف عثمان ناصر نصيف2952211512103007

التربية االساسية/جامعة ديالى513اعدادية الفاضالت للبناتعلميسجى خالد صادق فتاح2953211512102056

التربية االساسية/جامعة ديالى512ثانوية االنصاري للبنينعلميميالد سعيد حسين نجم2954211512080011

التربية االساسية/جامعة ديالى511اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعمر فراس عبد الغفور عبد الواحد2955211511010086

التربية االساسية/جامعة ديالى511اعدادية مندلي للبنينعلميعلي اركان رشيد عليوي2956211511034024

التربية االساسية/جامعة ديالى510اعدادية صدى التأميم للبنينعلميحسين سامي رفعت حسن2957211511033027

التربية االساسية/جامعة ديالى510ثانوية ام عمارة للبناتعلميجنان رحيم اسماعيل حمود2958211512107011
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التربية االساسية/جامعة ديالى510اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميغانم رحيم علي جمعة2959211511278019

التربية االساسية/جامعة ديالى510اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلميياسر هاشم فاضل فليح2960211511018039

التربية االساسية/جامعة ديالى510ثانوية الحمائم للبناتعلميسكينة جابر كاظم حسن2961211512122019

التربية االساسية/جامعة ديالى509ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميهناء عبد صالح سالم2962211512134060

التربية االساسية/جامعة ديالى509ثانوية اليرموك للبناتعلمينوره حميد عبد وشل2963211512125034

التربية االساسية/جامعة ديالى508اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلمياحمد علي حسين مهدي2964211511010010

التربية االساسية/جامعة ديالى508اعدادية المقدادية للبنينعلميمروان عبد الحكيم ابراهيم جاسم2965211511039028

التربية االساسية/جامعة ديالى508اعدادية الفاضالت للبناتعلميساره احمد عبد الرحيم شمس2966211512102052

التربية االساسية/جامعة ديالى508ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمياية انيس عزيز محسن2967211512134010

التربية االساسية/جامعة ديالى507ثانوية اول حزيران للبنينعلميطه نصر هللا ناصر حديد2968211511062021

التربية االساسية/جامعة ديالى507اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمؤيد ناظم قاسم علي2969211511010098

التربية االساسية/جامعة ديالى507اعدادية ديالى للبنينعلميمحمد الطاهر صفاء مكي لطيف2970211511012046

التربية االساسية/جامعة ديالى507اعدادية المقدادية للبنينعلميمحمد فاضل خليل احمد2971211511039025

التربية االساسية/جامعة ديالى506اعدادية العراقية للبناتعلميسميه دريد عبد الحافظ عباس2972211512139089

التربية االساسية/جامعة ديالى506اعدادية بني سعد للبنينعلميسبهان علي هندي خلف2973211511008017

التربية االساسية/جامعة ديالى506اعدادية الحجرات للبناتعلمينغم خالد محمود جايد2974211512109034

التربية االساسية/جامعة ديالى506اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمثنى ستار سامي خلف2975211511038074

التربية االساسية/جامعة ديالى506ثانوية ام ابيها للبناتعلميهالة ياسين شهاب احمد2976211512171022

التربية االساسية/جامعة ديالى504ثانوية الحسام للبنينعلميعمران عدنان محمد حمد2977211511070025

التربية االساسية/جامعة ديالى504اعدادية ابن الرومية للبنينعلميامين كريم علي مخلف2978211511037006

التربية االساسية/جامعة ديالى503ثانوية السرمد للبناتعلميفاطمة احمد جمعه عطية2979211512157010

التربية االساسية/جامعة ديالى503اعدادية الزهراء للبناتعلميايه ثابت محمود كاظم2980211512138030

التربية االساسية/جامعة ديالى503ثانوية السرمد للبناتعلميفاطمه عطية ابراهيم محمد2981211512157012

التربية االساسية/جامعة ديالى503اعدادية ابن الرومية للبنينعلميعباس احمد عبد صالح2982211511037019

التربية االساسية/جامعة ديالى503ثانوية ام عمارة للبناتعلميعائشه عباس يوسف عبد الرحمن2983211512107026

التربية االساسية/جامعة ديالى502اعدادية المتنبي المختلطةعلميعبد االله قاسم عبد الجبار حمادي2984211511226023

التربية االساسية/جامعة ديالى502اعدادية النضال للبنينعلميمحمد جاسم حميد عبد2985211511029048

التربية االساسية/جامعة ديالى502اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميساره رياض كاظم نايف2986211512100017

التربية االساسية/جامعة ديالى502ثانوية الفارابي للبنينعلميحمزه هادي كريم حسين2987211511026010

التربية االساسية/جامعة ديالى502اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرويده عبد الكريم محمد سعيد2988211512090035

التربية االساسية/جامعة ديالى501ثانوية االمال للبناتعلمينور محمود خليفه دده2989211512153029

التربية االساسية/جامعة ديالى501ثانوية الحكماء المختلطةعلميهدى خلف سبتي خضير2990211512244012

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسن ثاير حسن محمد2991211511014053

التربية االساسية/جامعة ديالى501ثانوية السرمد للبناتعلمياسماء امين محمد خلف2992211512157002
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التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية ميثم التمار للبنينعلميموسى قاسم محمود جاسم2993211511025046

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية المقدادية للبناتعلميزهراء علي فوزي علي2994211512140111

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد صالح وادي اسماعيل2995211511013072

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية الفاضالت للبناتعلميشهد خليل محمد كريم خضر2996211512102063

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية بابل للبناتعلميختام محمد صيهود عبعوب2997211512141019

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميمريم قاسم وادي احمد2998211512137077

التربية االساسية/جامعة ديالى500اعدادية المقدادية للبناتعلمياسيل عباس حسين عايش2999211512140022

التربية االساسية/جامعة ديالى500ثانوية الحكماء المختلطةعلميمحمد عبد هللا مطلك محمد3000211511244007

التربية االساسية/جامعة ديالى499ثانوية الطائف للبناتعلميايمان لؤي شاكر محمود3001211512159005

التربية االساسية/جامعة ديالى499ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميضحى جمعة عبد الوهاب خلف3002211512099028

التربية االساسية/جامعة ديالى499اعدادية تماضر للبناتعلميمروة حميد رشيد محمد3003211512091049

التربية االساسية/جامعة ديالى499ثانوية الحريه للبناتعلميشروق جاسم مجيد جواد3004211512143084

التربية االساسية/جامعة ديالى499ثانوية الحكماء المختلطةعلميياسين علي حسين امين3005211511244009

التربية االساسية/جامعة ديالى499اعدادية الزيتونة للبناتعلميسوسن عبد األمير داود سلمان3006211512092087

التربية االساسية/جامعة ديالى499اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرفاه باسم طه ياسين3007211512090032

التربية االساسية/جامعة ديالى498ثانوية البحيرة للبناتعلميغفران ايوب رحمان فرحان3008211512120009

التربية االساسية/جامعة ديالى498ثانوية العروة الوثقى للبناتعلمياسراء قحطان ارحيم عيسى3009211512165001

التربية االساسية/جامعة ديالى498ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميأبتسام محمد خليل محمد3010211512170001

التربية االساسية/جامعة ديالى498اعدادية النبوة للبناتعلميقطر الندى بهجت شمس الدين عبد هللا3011211512145066

التربية االساسية/جامعة ديالى497ثانوية الحسام للبنينعلمياحمد حسن شهاب حمد3012211511070004

التربية االساسية/جامعة ديالى497ثانوية الفراهيدي للبنينعلميبيخال عدنان خضر ولي3013211512027003

التربية االساسية/جامعة ديالى497ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميزهراء علي نعمان شمهود3014211512165011

التربية االساسية/جامعة ديالى497اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميعلياء عبد علي اسماعيل محمد3015211512133020

التربية االساسية/جامعة ديالى496اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمرتضى عامر احمد داود3016211511001065

التربية االساسية/جامعة ديالى496اعدادية صدى التأميم للبنينعلميحسن ناصر حسين غيدان3017211511033026

التربية االساسية/جامعة ديالى496الخارجيونعلمياحمد حسين علي احمد3018211511400001

التربية االساسية/جامعة ديالى496ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميمصطفى فاضل عبود احمد3019211511257020

التربية االساسية/جامعة ديالى496اعدادية تماضر للبناتعلميرحاب سالم خليل حسين3020211512091018

التربية االساسية/جامعة ديالى496ثانوية الحمائم للبناتعلمينور جبار نجيب ابراهيم3021211512122034

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية الزهراء للبناتعلميأيه نبيل علي حميد3022211512138013

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية المتنبي المختلطةعلميعباس عبد الهادي خليل ابراهيم3023211511226022

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية االنام للبناتعلميمروه وحيد كمال سعيد3024211512135160

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية ديالى للبنينعلميعلي نصيح قادر محمد3025211511012034

التربية االساسية/جامعة ديالى495ثانوية ام عمارة للبناتعلميشهد صديق عبد الستار احمد3026211512107024
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التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية القدس للبناتعلميمريم نجاح صادق عبد3027211512110073

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية المتنبي المختلطةعلمياحمد دحام لطيف شويش3028211511226002

التربية االساسية/جامعة ديالى495ثانوية المستقبل للبنينعلميمحمد غالب برغش تايه3029211511028022

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميفاتن اسماعيل فالح حسن3030211512090080

التربية االساسية/جامعة ديالى495اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميسيزار صالح رشيد رستم3031211511270036

التربية االساسية/جامعة ديالى494اعدادية المقدادية للبناتعلميلينا محمود ابراهيم خليفة3032211512140212

التربية االساسية/جامعة ديالى494اعدادية المقدادية للبناتعلميندى تحسين خليفة دده3033211512140239

التربية االساسية/جامعة ديالى494اعدادية االنام للبناتعلميشنو محمود بفري محمد3034211512135117

التربية االساسية/جامعة ديالى494ثانوية قزانية للبناتعلميزهراء يعقوب علي هاشم3035211512104012

التربية االساسية/جامعة ديالى494اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميرسل عبد الحكيم ابراهيم جاسم3036211512137035

التربية االساسية/جامعة ديالى493ثانوية المأمون المختلطةعلميعبد هللا فائز احمد حسين3037211511212011

التربية االساسية/جامعة ديالى493اعدادية البينات للبناتعلميزينب ثاير حميد شهاب3038211512116016

التربية االساسية/جامعة ديالى493اعدادية المقدادية للبناتعلميياسمين عقيل زبون علي3039211512140278

التربية االساسية/جامعة ديالى493ثانوية العقيلة زينب للبناتعلميأماني جاسم محمد منصور3040211512166003

التربية االساسية/جامعة ديالى493اعدادية التحرير للبناتعلميرغد حسين عايد نجم3041211512136023

التربية االساسية/جامعة ديالى493اعدادية بوتان المسائية للبنينعلمياحمد عبد السالم غالم رضا احمد خان3042211511270007

التربية االساسية/جامعة ديالى492اعدادية الزيتونة للبناتعلميدينا سركوت محمد قادر3043211512092048

التربية االساسية/جامعة ديالى492ثانوية قزانية للبناتعلميزمن باسط خلف رفي3044211512104010

التربية االساسية/جامعة ديالى492اعدادية الخالص للبنينعلميفاروق داود عطية عابط3045211511002136

التربية االساسية/جامعة ديالى492اعدادية النبوة للبناتعلميسارة عدنان حسين علوان3046211512145049

التربية االساسية/جامعة ديالى491اعدادية العراقية للبناتعلمياسراء ياس خضير عباس3047211512139011

التربية االساسية/جامعة ديالى491ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميحسين محمد صكب علي3048211511045005

التربية االساسية/جامعة ديالى491اعدادية النازحين االولى للبنينعلميسراج الدين عصام عبد الباقي عبد صوفي3049211511085051

التربية االساسية/جامعة ديالى491اعدادية المقدادية للبناتعلميسراب عبد هللا خلف رميض3050211512140145

التربية االساسية/جامعة ديالى491اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعمر جليل ابراهيم خلف3051211511003079

التربية االساسية/جامعة ديالى491ثانوية المروة للبناتعلميامنة عماد ايدام مشعان3052211512158002

التربية االساسية/جامعة ديالى491ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميميسم عبد الكريم خلف علي3053211512134048

التربية االساسية/جامعة ديالى490اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمياكرم محسن كاظم علوان3054211511003012

التربية االساسية/جامعة ديالى490اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياشرف صكبان حسين علي3055211511014041

التربية االساسية/جامعة ديالى490اعدادية المتنبي المختلطةعلميصهيب عبد الرحمن رشيد عبد3056211511226020

التربية االساسية/جامعة ديالى490اعدادية العراقية للبناتعلميتماضر احمد حسن سعدي3057211512139031

التربية االساسية/جامعة ديالى490ثانوية المستقبل للبنينعلميحسين ضياء الدين حسين عسكر3058211511028002

التربية االساسية/جامعة ديالى489ثانوية عتبة للبناتعلميآيه حسن أحمد عبد3059211512167001

التربية االساسية/جامعة ديالى489اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميشيماء فرمان عبد الكريم علي3060211512090063
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التربية االساسية/جامعة ديالى489ثانوية النازحين الثالثة للبناتعلميجميله ياس عطيه ياس3061211512175002

التربية االساسية/جامعة ديالى489اعدادية العراقية للبناتعلميداليا عباس عبد سبتي3062211512139037

التربية االساسية/جامعة ديالى489ثانوية المستقبل للبنينعلميمحمد حميد علي سلمان3063211511028017

التربية االساسية/جامعة ديالى489ثانوية الريحانة للبناتعلميايالف عبد الرضا محمد سحاب3064211512172006

التربية االساسية/جامعة ديالى489اعدادية الزيتونة للبناتعلميهانا آزاد كريم عبد هللا3065211512092137

التربية االساسية/جامعة ديالى489ثانوية اول حزيران للبنينعلميسلمان داود سلمان هظم3066211511062019

التربية االساسية/جامعة ديالى488ثانوية العدنانية للبناتعلميايه خليل حنش سلومي3067211512094015

التربية االساسية/جامعة ديالى488ثانوية الزهور للبناتعلميضحى مؤيد محمد رضا3068211512113033

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية النبوة للبناتعلميمريم ثامر هادي حسين3069211512145069

التربية االساسية/جامعة ديالى488ثانوية الراية للبنينعلمييوسف مهدي صالح جاسم3070211511021015

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية المعارف للبنينعلميحسين جاسم كاظم عبد الحسن3071211511005065

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية المقدادية للبناتعلميهديل ابراهيم راضي علي3072211512140264

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية المنتهى للبناتعلميزهراء خالد سلمان أحمد3073211512103025

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميابراهيم جاسم محمد ابراهيم3074211511010002

التربية االساسية/جامعة ديالى488ثانوية العدنانية للبناتعلميزهراء عصام علي صالح3075211512094045

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسن ياسين محمود صالح3076211511014057

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية بلدروز للبنينعلميعبد هللا رعد ثعبان لفته3077211511007052

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميحيدر عبد الرحمان عبد المهدي احمد3078211511003029

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية كنعان للبنينعلميمصطفى طالسم طعمه رحيم3079211511013088

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميعبد هللا مهدي صالح عباس3080211511081028

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية المركزية للبنينعلميطه فاضل محمد حسين3081211511004073

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميعمر احمد شاكر محمود3082211511065052

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية المنتهى للبناتعلميشيماء فارس عاصي عبيد3083211512103040

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية الجواهري للبنينعلميوسام علي محمد كاظم3084211511020085

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية ديالى للبنينعلميعلي حسين مجيد ابراهيم3085211511012030

التربية االساسية/جامعة ديالى486.2ثانوية الفراقد للبناتعلميعائشه ديار عبد القادر احمد3086211512148015

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية الفاضالت للبناتعلميبدور ازهر انتصار بكر3087211512102013

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميانمار رشيد حسين ضايع3088211511001018

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميأنس بالل قاسم توفيق3089211511014002

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية ام عمارة للبناتعلميميسم قحطان محمود حسين3090211512107038

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد ماجد حميد عبد3091211511004015

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية ذي قار للبنينعلميحسين سالم حجي كرم3092211511032007

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميتبارك حسين راضي عبيد3093211512133004

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحيدر عبد هللا بالل محيميد3094211511010036
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التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية الروابي للبناتعلميهنده خليل ياسين حسين3095211512146035

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية االنام للبناتعلمينجالء صبري خضر رجب3096211512135169

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية بابل للبناتعلميمروه سالم عداي خلف3097211512141060

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية مندلي للبنينعلميمهند حبيب عبد هللا ابراهيم3098211511034051

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميعبد القادر فالح الدين قدوري مبارك3099211511081026

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية كنعان للبنينعلميعماد محمود جميل منشد3100211511013059

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية المركزية للبنينعلمييحيى محمود عبد اللطيف محمد3101211511004165

التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية االصالح المختلطةعلميعبد القادر جاسم مهدي محمد3102211511264020

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية االنام للبناتعلميآمنه احمد فتح هللا عبد هللا3103211512135001

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية االنام للبناتعلميايالف نجم عبد هللا علي3104211512135022

التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية البطوله للبنينعلميكرار حيدر عزيز كريم3105211511067034

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية المقدادية للبنينعلميعبد الرحمن نزار حسن رحيم3106211511039011

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية مندلي للبنينعلميمصطفى عيدان عبد القادر علي3107211511034048

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية العدالة للبنينعلميهارون حامد رشيد احمد3108211511044011

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميفراس عبد هللا ظاهر نصيف3109211511038071

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية الحكماء المختلطةعلميزينب حميد علي حميد3110211512244006

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية االصالح المختلطةعلميعدنان مصطفى علي لطيف3111211511264022

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميوائل قيس لطيف قدوري3112211511014214

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية النبوة للبناتعلميبشرى محمد حسن خضير3113211512145020

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية بلدروز للبنينعلميريهاب جاسم محمد خلف3114211511007039

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية التحرير للبناتعلميرفل فاضل عباس حسين3115211512136025

التربية االساسية/جامعة ديالى588ثانوية تل االسمر المختلطةادبيثريا موسى جميل خضير3116211522214001

التربية االساسية/جامعة ديالى558اعدادية االمام الزهري للبنينادبيايهاب ابراهيم عبد عطيه3117211521052005

التربية االساسية/جامعة ديالى550اعدادية مندلي للبنينادبيرباح نوري حوم كردي3118211521034016

التربية االساسية/جامعة ديالى545اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرويده رزاق هاشم محمد3119211522097040

التربية االساسية/جامعة ديالى541اعدادية بلدروز للبنينادبيعمر سعد عبد المهدي ردام3120211521007048

التربية االساسية/جامعة ديالى540ثانوية ذي قار للبنينادبيعلي داخل شهاب أحمد3121211521032014

التربية االساسية/جامعة ديالى538ثانوية االديبة للبناتادبياسماء ابراهيم محمود احمد3122211522114001

التربية االساسية/جامعة ديالى537ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيأيالف ضاري سرحان دلف3123211522263007

التربية االساسية/جامعة ديالى536ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمحمد حواس عطيه مطر3124211521228021

التربية االساسية/جامعة ديالى536اعدادية الغد المشرق للبنينادبيطالب مازن مهدي حسن3125211521063025

التربية االساسية/جامعة ديالى533ثانوية الحداثة للبناتادبيرفل نهاد عايش مخلف3126211522115009

التربية االساسية/جامعة ديالى525اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهبة نجم عبد هللا خماس3127211522121056

التربية االساسية/جامعة ديالى522ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيقيس عبد الرزاق ابراهيم شعيب3128211521202005
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التربية االساسية/جامعة ديالى518ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيحاتم ابراهيم جميل عباس3129211521217002

التربية االساسية/جامعة ديالى514ثانوية الهداية المختلطةادبياسماء علي حامد احمد3130211522262003

التربية االساسية/جامعة ديالى513ثانوية االنصاري للبنينادبياحمد خالد جمعه صالح3131211521080001

التربية االساسية/جامعة ديالى513ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعمر حكيم مهدي صالح3132211521241011

التربية االساسية/جامعة ديالى513اعدادية الغد المشرق للبنينادبيكسنزان وليد علي حسين3133211521063039

التربية االساسية/جامعة ديالى511ثانوية ام القرى للبناتادبينوره حامد محمد جاسم3134211522127039

التربية االساسية/جامعة ديالى511ثانوية الجبل للبنينادبيمهند مهدي موسى فيروز3135211521036010

التربية االساسية/جامعة ديالى510اعدادية الوجيهية للبنينادبيسرمد مبدر علي شالل3136211521030021

التربية االساسية/جامعة ديالى509اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينبأ ثامر فاضل محمود3137211522100045

التربية االساسية/جامعة ديالى508ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيساره حسن ابراهيم محمد3138211522170025

التربية االساسية/جامعة ديالى508ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزهراء محمد سعيد حبيب3139211522134027

التربية االساسية/جامعة ديالى503اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمريم خالد جرناس جاسم3140211522098038

التربية االساسية/جامعة ديالى503اعدادية المعارف للبنينادبيثائر محمود داود دهش3141211521005009

التربية االساسية/جامعة ديالى503ثانوية التضامن للبنينادبيعلي غازي فليح حسن3142211521019014

التربية االساسية/جامعة ديالى502اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفاطمه ناظم عبد الشريف حسين3143211522100039

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية الفاضالت للبناتادبيغفران عادل كامل طه3144211522102031

التربية االساسية/جامعة ديالى501اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيصفا فوزي احمد عبد الكريم3145211522097060

التربية االساسية/جامعة ديالى501ثانوية اليازجي المختلطةادبيأحمد علي حسين عباس3146211521223003

التربية االساسية/جامعة ديالى500اعدادية الوجيهية للبنينادبيمصطفى وليد خضير عباس3147211521030049

التربية االساسية/جامعة ديالى500اعدادية اسد هللا للبنينادبيأيهاب فؤاد حسن يوسف3148211521017008

التربية االساسية/جامعة ديالى499ثانوية ام القرى للبناتادبيأستبرق حسين سلطان سدره3149211522127002

التربية االساسية/جامعة ديالى498ثانوية ابن عقيل للبنينادبيحسين صبار سعيد مهدي3150211521041010

التربية االساسية/جامعة ديالى497ثانوية فاطمة للبناتادبيرحاب عباس خليل نجم3151211522105007

التربية االساسية/جامعة ديالى497اعدادية الخيزران للبناتادبينجوى سعدون مجيد عبد3152211522147038

التربية االساسية/جامعة ديالى496ثانوية الهاشمية المختلطةادبيسديل خزعل طه سلمان3153211522237005

التربية االساسية/جامعة ديالى496اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحيدر صالح مولود فرمان3154211521031006

التربية االساسية/جامعة ديالى495ثانوية جبل النور المختلطةادبيمصطفى أحمد محمد خليفة3155211521252010

التربية االساسية/جامعة ديالى494ثانوية الزهور للبناتادبيبنين حسين علي محمد3156211522113006

التربية االساسية/جامعة ديالى493اعدادية الوجيهية للبنينادبياياد خالد ابراهيم توفيق3157211521030007

التربية االساسية/جامعة ديالى493اعدادية الفلق للبنينادبيعمر ماهر حمود علوان3158211521023055

التربية االساسية/جامعة ديالى492اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزهراء شهاب احمد كنعان3159211522098021

التربية االساسية/جامعة ديالى490ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمحمد عامر عارف عبد3160211521202007

التربية االساسية/جامعة ديالى490ثانوية المحسن المختلطةادبينور عباس سلمان ابراهيم3161211522225024

التربية االساسية/جامعة ديالى490ثانوية ام قصر للبنينادبيورود احمد كامل زيدان3162211522047005
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التربية االساسية/جامعة ديالى488ثانوية ام القرى للبناتادبيمريم سامي حسين علي3163211522127034

التربية االساسية/جامعة ديالى488ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد الرحمن عبد الودود محمد مصطفى3164211521062025

التربية االساسية/جامعة ديالى488اعدادية الوجيهية للبنينادبيزياد فؤاد معارج ماجد3165211521030020

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية عائشة للبناتادبيزينب لطيف حميد حسين3166211522101027

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية القدس للبناتادبيايالف علي حسين عليوي3167211522110011

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيأسيل اياد خضير مهدي3168211522118001

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية الفاضالت للبناتادبيغفران طالب اسماعيل جدوع3169211522102030

التربية االساسية/جامعة ديالى487اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحيدر سامي محمد حسين3170211521052017

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية تل الزعتر للبناتادبيشيماء عدنان بدر خليفه3171211522151024

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية الطائف للبناتادبيشهد عباس خلف خميس3172211522159022

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيرعد اركان جاسم حسين3173211521276009

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية العدالة للبنينادبيخضر عباس رشاد سعيد3174211521044007

التربية االساسية/جامعة ديالى487ثانوية الزهور للبناتادبيهدى مكي صادق محمد3175211522113024

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية بردى المختلطةادبيحافظ والي وهاب صالح3176211521229004

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية الروابي للبناتادبيبيداء محمد عبد الكاظم لفته3177211522146016

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية الدستور المختلطةادبيقحطان بشار عبد الحميد خليل3178211521219011

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية الراية للبنينادبينور احمد شريف طه3179211522021008

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية العذراء للبناتادبيايالف محمد علي عبد3180211522154003

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيغزوه فؤاد مخيبر هادي3181211522208011

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية السهول المختلطةادبيعبد الغفور خليل ابراهيم حسن3182211521209007

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية السهول المختلطةادبيقتيبه طه ياسين عيفان3183211521209009

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم نهاد حسن كاظم3184211522140112

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية تماضر للبناتادبيفاطمه عيدان مهدي محمد3185211522091059

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين رعد حسين سلمان3186211521025009

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعمر ياسين طه محمد3187211521081043

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية الوديعة للبناتادبيزهراء عبد الرحيم حاتم عباس3188211522129004

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية البهاء المختلطةادبيحيدر ثاير حسن ندا3189211521203004

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية النبوة للبناتادبيلمياء صباح حسن خضير3190211522145051

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية تلمسان للبناتادبيسجى خضر عباس علي3191211522124010

التربية االساسية/جامعة ديالى486اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرؤى خالد محمد جميل3192211522097034

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبياسراء ثامر حسن محمود3193211522099005

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى محمد جاسم رجيه3194211522099038

التربية االساسية/جامعة ديالى486ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى اياد ابراهيم طه3195211522099035

التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية المدائن المختلطةادبيريام علي خالد داود3196211522227010
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التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية القلعه للبنينادبيزين العابدين عيسى جعفر عباس3197211521040010

التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية ابن الفارض للبنينادبينبأ علي عبد اللطيف محمد3198211522015018

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية المقدادية للبناتادبيزينة قحطان عدنان رشيد3199211522140059

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب علي هادي غني3200211522102018

التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى طارق عبد هللا حسين3201211522099036

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية اسد هللا للبنينادبيأبراهيم خضير محي جاسم3202211521017001

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية فدك للبناتادبيسجى حسين قاسم كاظم3203211522156022

التربية االساسية/جامعة ديالى485ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيسندس كريم سلمان شاهين3204211522170030

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية ديالى للبنينادبيعبد الرزاق احمد خضير ياسين3205211521012034

التربية االساسية/جامعة ديالى485اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحيدر حسين شاكر حسين3206211521038047

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية الوالء المختلطهادبياسيل عواد اسماعيل محمد3207211522236005

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية المدائن المختلطةادبيوسن حسين خلف حسين3208211522227021

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية الغيث المختلطةادبيوجدان حميد شاكر محمود3209211522247008

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية الزهراوي المختلطةادبياسكندر وليد احمد حسن3210211521250002

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية النبوة للبناتادبيهنده جاسم حسين مهدي3211211522145064

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية الفاضالت للبناتادبيبراء حسين علي مراد3212211522102005

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية القدس للبناتادبينبأ عادل احمد عباس3213211522110050

التربية االساسية/جامعة ديالى484اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل علي حمد شهاب3214211522140040

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية عائشة للبناتادبينور سالم شاكر محمود3215211522101048

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية اول حزيران للبنينادبيعلي عبد الستار احمد جاسم3216211521062032

التربية االساسية/جامعة ديالى484ثانوية االنصاري للبنينادبيسفيان حسن محمد علي3217211521080011

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية العمرانية المختلطةادبيعبد الحسين غضبان عبد خميس3218211521230005

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية الدستور المختلطةادبيليث رشيد نصيف زوين3219211521219013

التربية االساسية/جامعة ديالى483اعدادية المقدادية للبناتادبينهى قيس علي كاظم3220211522140119

التربية االساسية/جامعة ديالى483اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد عباس كاظم لفته3221211521038009

التربية االساسية/جامعة ديالى483اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعلي سامي صالح سلطان3222211521052031

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية اول حزيران للبنينادبيضرغام فايق سبع خماس3223211521062022

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية ام الكتاب المختلطةادبياحمد خضير عباس عبد هللا3224211521260001

التربية االساسية/جامعة ديالى483اعدادية بابل للبناتادبيساره علي محمد سعيد3225211522141050

التربية االساسية/جامعة ديالى483اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعزيز مظفر عزيز عبد الكريم3226211521010035

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية المغيرة للبنينادبييونس سالم حسين عبد هللا3227211521051032

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيجاسم محمد شهاب أحمد3228211521006004

التربية االساسية/جامعة ديالى483ثانوية الخنساء للبناتادبيهديل حسين خضير عباس3229211522117028

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمحمد مهدي علوان مهدي3230211521041032
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التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمثنى محمد ابراهيم علي3231211521241013

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية الغيث المختلطةادبيمروان طالب هادي حسيب3232211521247011

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينور خليل أحمد عباس3233211522165030

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية المدائن المختلطةادبيمرتضى علي عبود كاظم3234211521227024

التربية االساسية/جامعة ديالى482اعدادية شورش للبنينادبيعباس محمد علي حسين3235211521076062

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد هيالن حميد حسين3236211521079034

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية النهروان المختلطةادبيوليد خالد رمضان كاطع3237211521213014

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية ام قصر للبنينادبياحمد محمد علي سلمان3238211521047002

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية االديبة للبناتادبيمريم احمد حسين عبد هللا3239211522114014

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية ام عمارة للبناتادبيميساء خالد جبار صالح3240211522107034

التربية االساسية/جامعة ديالى482اعدادية فدك للبناتادبيحوراء كاصد عباس محمد3241211522156008

التربية االساسية/جامعة ديالى482اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيآيات شهاب احمد يوسف3242211522133001

التربية االساسية/جامعة ديالى482ثانوية القلعه للبنينادبيعباس حسن جابر حسين3243211521040013

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيبلسم سمير محمد سبع3244211522134017

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية اليرموك للبناتادبيدعاء ناصر ابراهيم ناصر3245211522125011

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية الغيث المختلطةادبيعلي كريم محمد كاظم3246211521247008

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية النهروان المختلطةادبيعلي زياد خليل جليل3247211521213010

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية نزار المختلطةادبيمريم عدنان علي خلف3248211522204009

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية البينات للبناتادبيتهاني محمد حلحيل نعمان3249211522116012

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيرافل أحمد عباس مهدي3250211521038053

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية القرطبي للبنينادبيمزبان أبراهيم علي أحمد3251211521054060

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيهالة اياد احمد غباش3252211522137040

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيحسين باسم محمد كريفع3253211521260005

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية الخيزران للبناتادبيإيالف حسن منشد فليح3254211522147004

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية االمال للبناتادبيتهاني محمد عبد الحسين هاني3255211522153017

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيسناء أحمد ابراهيم جاسم3256211522170029

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية بني سعد للبنينادبيحيدر عزيز قاسم عجيل3257211521008025

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسجى فاضل فرج محمد3258211522100029

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيضحى سعد محمود مريوش3259211522100032

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينور شوكت خضير ياس3260211522097085

التربية االساسية/جامعة ديالى481اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزينب اسماعيل حسن نجم3261211522137016

التربية االساسية/جامعة ديالى481ثانوية الهاشمية المختلطةادبينبأ محمود حسون جاسم3262211522237008

التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيسيف علي طه عباس3263211521222009

التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية ابن عقيل للبنينادبيهيثم يوسف جاسم صالح3264211521041039
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التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية الغيث المختلطةادبياسعد منذر حميد سلمان3265211521247002

التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية سعد للبنينادبيايمن رائد مهدي قدوري3266211521060001

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيابراهيم صالح عبد القادر علي3267211521031002

التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية المروة للبناتادبيضحى سعد يونس عبد هللا3268211522158012

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد سعد محمد صالح3269211521001045

التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية الجبل للبنينادبيعمار محمد جوامير سلمان3270211521036005

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية اسد هللا للبنينادبيأحمد صباح شاكر محمود3271211521017004

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيمريم سعد مزهر عباس3272211522100044

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية بابل للبناتادبيأنتظار حميد ماهود سليمان3273211522141002

التربية االساسية/جامعة ديالى480ثانوية العدنانية للبناتادبيالماز عدنان حسين علوان3274211522094014

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيصالح مهدي صالح فيصل3275211521001030

التربية االساسية/جامعة ديالى480اعدادية القدس للبناتادبيسجى عبد الكريم ابراهيم كمر3276211522110031

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية العذراء للبناتادبيطيبة ظاهر عبود حسن3277211522154016

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية المحسن المختلطةادبياالء رشيد ياس عادي3278211522225005

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية الغيث المختلطةادبيشهد كمال محمود سلمان3279211522247005

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية اول حزيران للبنينادبيانور اسماعيل عبد الرزاق عبد اللطيف3280211521062008

التربية االساسية/جامعة ديالى479اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرواء خليل كريم ابراهيم3281211522121023

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية ام القرى للبناتادبيساره حميد هادي حميد3282211522127018

التربية االساسية/جامعة ديالى479اعدادية التحرير للبناتادبيسجود صادق بنيان قاسم3283211522136039

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية الروابي للبناتادبيفاطمه هيثم سلطان علي3284211522146047

التربية االساسية/جامعة ديالى479اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم علي3285211522140095

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية االديبة للبناتادبيصابرين حمندي حسين علوك3286211522114009

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحسن حسين علي صالح3287211521006005

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد الحميد علي حميد محمود3288211521062024

التربية االساسية/جامعة ديالى479ثانوية الوديعة للبناتادبيمريم عمران موسى محمد3289211522129020

التربية االساسية/جامعة ديالى478ثانوية الهداية المختلطةادبيمصطفى حسين عبد عباس3290211521262014

التربية االساسية/جامعة ديالى478اعدادية مندلي للبنينادبيمثنى عبد الرحمن احمد نجم3291211521034030

التربية االساسية/جامعة ديالى478اعدادية الزهراء للبناتادبيسناء فؤاد عبد الوهاب غضبان3292211522138050

التربية االساسية/جامعة ديالى478اعدادية الفاضالت للبناتادبياالء كاظم سعدون اسلومي3293211522102003

التربية االساسية/جامعة ديالى478ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى أياد نصيف جاسم3294211521059031

التربية االساسية/جامعة ديالى478اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء هاشم مجيد علي3295211522140036

التربية االساسية/جامعة ديالى478ثانوية ذي قار للبنينادبيأمير سعد عبد الرزاق عبد الحسين3296211521032003

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيحنين ماهر علوان منصور3297211522134019

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية البشير للبنينادبيخالد لطيف عبد الرزاق علي3298211521057012
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التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيدنيا كمال حبيب شالل3299211522291034

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية بردى المختلطةادبييونس اسماعيل محمد خضر3300211521229023

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية البشير للبنينادبينمارق لطيف عبد الرزاق علي3301211522057007

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية انطاكية للبناتادبيرشا نعمان كريم اسماعيل3302211522112010

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيمريم علي عبد حسين3303211522168018

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية ام القرى للبناتادبيكحالء ابراهيم صالح حسين3304211522127031

التربية االساسية/جامعة ديالى477اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعالء واصف حميد مجيد3305211521001034

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية ام كلثوم للبناتادبينبراس صالح محمود عليوي3306211522132085

التربية االساسية/جامعة ديالى477ثانوية االمامة للبنينادبيوسام شهاب احمد عواد3307211521083024

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية الجبل للبنينادبيحيدر محمود عيدان عبد3308211521036004

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية زينب الهاللية للبناتادبينور هاشم ابراهيم كاظم3309211522118049

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية الدستور المختلطةادبيياس عباس فاضل جاسم3310211521219023

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيأسراء علي حسون مشيهد3311211522152002

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية العدنانية للبناتادبينور عبد السالم عبد هللا صالح3312211522094068

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية بابل للبناتادبيهدى صالح علي محمد3313211522141084

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية العذراء للبناتادبيزينب رعد علي خلف3314211522154012

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية المقدادية للبنينادبيمصطفى محمد زيد شاكر3315211521039028

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية السهول المختلطةادبياحمد راضي علي حميد3316211521209002

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيهاشم محمد مولود حسين3317211521208021

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية المنتهى للبناتادبينغم شاكر عبد هللا اسماعيل3318211522103061

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية ام عمارة للبناتادبيزينب عمر عدنان عبد الرحمن3319211522107017

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية بني شيبان المختلطةادبياحمد اياد حميد ضاحي3320211521224001

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية التحرير للبناتادبينهى صالل مسعود مزعل3321211522136058

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيرسل محمد عبد العزيز طه3322211522133020

التربية االساسية/جامعة ديالى476اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيابو الحسن قاسم كاظم خيون3323211521001002

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية اليرموك للبناتادبيريناز ماجد عبد الستار عبد الكريم3324211522125012

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية السهول المختلطةادبينور جبار حبيب بديوي3325211522209003

التربية االساسية/جامعة ديالى476ثانوية الدؤلي المختلطةادبيسجاد أحمد نصيف جاسم3326211521200007

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية المدائن المختلطةادبيايهاب قحطان خزعل سلمان3327211521227007

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى وهيب مجيد داود3328211521059033

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد مطشر نصيف جاسم3329211521042028

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية البشير للبنينادبيابراهيم حميد ابراهيم حسين3330211521057004

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمحمد صالح ابراهيم سبع3331211521058051

التربية االساسية/جامعة ديالى475اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران مفيد خليفه اسماعيل3332211522138057

185 من 98صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/جامعة ديالى475اعدادية الخيزران للبناتادبينور عبد الخالق عبد الرحيم عباس3333211522147041

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيوفاء حسين تركي خشاف3334211522233002

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسندس خالد عبد هللا بريص3335211522134036

التربية االساسية/جامعة ديالى475اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمد طالل غدير ثجيل3336211521007057

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيهدى رفعت حسين كاظم3337211522099058

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيهدى محمد ذياب شمسي3338211522099060

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية البحيرة للبناتادبيرواسي داود سلمان شلش3339211522120003

التربية االساسية/جامعة ديالى475اعدادية ديالى للبنينادبيحسين علي جميل علي3340211521012022

التربية االساسية/جامعة ديالى475ثانوية الدستور المختلطةادبيعمر سلطان فزع سبع3341211521219008

التربية االساسية/جامعة ديالى474اعدادية النضال للبنينادبيمثنى سعد عبد الواحد جاسم3342211521029011

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد عبد الحافظ فليح حسن3343211521208017

التربية االساسية/جامعة ديالى474المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيرعد سعد عبد الرحمن محمود3344211521207007

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية الخرطوم المختلطةادبيسهام محمود ياسين حمد3345211522241002

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية ابن يونس المختلطةادبيفاضل زيدان خلف محمد3346211521228019

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية النسائي المختلطةادبيزينب وديع احمد يوسف3347211522218005

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيمروه مهدي ناجي صكر3348211522166010

التربية االساسية/جامعة ديالى474اعدادية البينات للبناتادبيتبارك علي حسين عبد3349211522116011

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية انطاكية للبناتادبيقمر ضياء كاظم اسماعيل3350211522112025

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية المحسن المختلطةادبيايمن حسين علي حسن3351211521225006

التربية االساسية/جامعة ديالى474اعدادية الفاضالت للبناتادبيرفاه محمد عبد الرحمان محمد صالح3352211522102013

التربية االساسية/جامعة ديالى474اعدادية بني سعد للبنينادبيحسام مضر جهاد رشيد3353211521008016

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه صباح محمد طهماز3354211522104019

التربية االساسية/جامعة ديالى474اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحسين حسن جميل شحل3355211521001019

التربية االساسية/جامعة ديالى474ثانوية ابن عقيل للبنينادبيعلي عبود علوان مهدي3356211521041024

التربية االساسية/جامعة ديالى473ثانوية الوالء المختلطهادبيحذيفه زهير عداي عليوي3357211521236007

التربية االساسية/جامعة ديالى473اعدادية صدى التأميم للبنينادبيايمن صالح اسماعيل علي3358211521033009

التربية االساسية/جامعة ديالى473ثانوية البشير للبنينادبيياسر جمعة ابراهيم حسين3359211521057039

التربية االساسية/جامعة ديالى473ثانوية المأمون المختلطةادبيعمر علي كريم جاسم3360211521212021

التربية االساسية/جامعة ديالى473اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب عباس لفته محمد3361211522155061

التربية االساسية/جامعة ديالى473ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيساره عباس علي حميد3362211522099033

التربية االساسية/جامعة ديالى473اعدادية الحجرات للبناتادبياالء قادر مصلح يونس3363211522109005

التربية االساسية/جامعة ديالى473ثانوية ام عمارة للبناتادبيمنى حامد حسين محمد3364211522107033

التربية االساسية/جامعة ديالى473اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء علي حسين علي3365211522140054

التربية االساسية/جامعة ديالى473اعدادية بلدروز للبنينادبيعبد االمير حسين جدعان نصار3366211521007034
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التربية االساسية/جامعة ديالى473اعدادية القدس للبناتادبيزهراء باسم جليل ابراهيم3367211522110020

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياية باسم محمد ماجد3368211522098008

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية تماضر للبناتادبيرحاب محمود طعمه هندي3369211522091026

التربية االساسية/جامعة ديالى472ثانوية لكش للبناتادبيغدير عبد الزهرة رضا هدو3370211522149019

التربية االساسية/جامعة ديالى472الخارجياتادبيجنان طاهر خضير كاظم3371211522401013

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحيدر ناظم قاسم حمه خان3372211521031008

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية المقدادية للبناتادبيمحاسن علي سليمان كريم3373211522140103

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية المقدادية للبناتادبيسجى نديم خليل كريم3374211522140068

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية الزهراء للبناتادبيسرور سهيل عبد هللا علي3375211522138047

التربية االساسية/جامعة ديالى472ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيدعاء سليمان ابراهيم اسماعيل3376211522208005

التربية االساسية/جامعة ديالى472ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياسماء عدنان طه احمد3377211522134003

التربية االساسية/جامعة ديالى472ثانوية الزهور للبناتادبينجوى سعد عبد المنعم مجيد3378211522113020

التربية االساسية/جامعة ديالى472ثانوية انطاكية للبناتادبيايناس ابراهيم سبع ذياب3379211522112004

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية اسد هللا للبنينادبيأبراهيم خليل محمد كريم3380211521017002

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزينب غانم محمد صالح حمد3381211522121025

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية الزهراء للبناتادبيرغد علي حسين مبارك3382211522138027

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه حاتم حسن محسن3383211522140093

التربية االساسية/جامعة ديالى472اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد صباح منعم اسد3384211521008062

التربية االساسية/جامعة ديالى472ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيسرور حامد حسين مسير3385211522234012

العلوم االسالمية/جامعة ديالى514اعدادية العراقية للبناتعلميزينب علي جواد كاظم3386211512139069

العلوم االسالمية/جامعة ديالى506اعدادية التحرير للبناتعلميضحى حسن محمود علي3387211512136049

العلوم االسالمية/جامعة ديالى504اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميوالء ستار خضير مبارك3388211512137096

العلوم االسالمية/جامعة ديالى483اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين احمد خليل كاظم3389211512138045

العلوم االسالمية/جامعة ديالى482ثانوية العدنانية للبناتعلميهاجر زيد سلمان مطر3390211512094087

العلوم االسالمية/جامعة ديالى482اعدادية االنام للبناتعلميساره سركوت علي مصطفى3391211512135097

العلوم االسالمية/جامعة ديالى481اعدادية االمام الزهري للبنينعلمينهاد فتحي سلمان عواد3392211511052051

العلوم االسالمية/جامعة ديالى480ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميفاتن فاضل حسين عباس3393211512160039

العلوم االسالمية/جامعة ديالى479اعدادية ميثم التمار للبنينعلمياحمد عادل محمد احمد3394211511025004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى479اعدادية النضال للبنينعلميحيدر عبد الحسين حبيب شالل3395211511029023

العلوم االسالمية/جامعة ديالى479ثانوية اول حزيران للبنينعلميعبد الملك احمد حسن علي3396211511062032

العلوم االسالمية/جامعة ديالى478اعدادية الفاضالت للبناتعلميبشرى محمود كريم مطلك3397211512102015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى477اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميسرى صباح غايب حسن3398211512097065

العلوم االسالمية/جامعة ديالى476ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميديانا سعدون علي حمد3399211512134021

العلوم االسالمية/جامعة ديالى475ثانوية ام عمارة للبناتعلميعذراء نعمان كامل ابراهيم3400211512107028
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى475اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره سالم حمود محمد3401211512090044

العلوم االسالمية/جامعة ديالى474ثانوية االصالح المختلطةعلميصالح هادي صالح سلمان3402211511264016

العلوم االسالمية/جامعة ديالى474اعدادية بلدروز للبنينعلميحسن اركان حسين علي3403211511007022

العلوم االسالمية/جامعة ديالى473ثانوية الحمائم للبناتعلمينور ناطق عبد العزيز عبود3404211512122036

العلوم االسالمية/جامعة ديالى534ثانوية المحسن المختلطةادبيعبد الودود رحمان حميد حسن3405211521225016

العلوم االسالمية/جامعة ديالى490اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمصطفى حقي اسماعيل منصور3406211521081058

العلوم االسالمية/جامعة ديالى487اعدادية بابل للبناتادبيامنه رحمن حسين جاسم3407211522141014

العلوم االسالمية/جامعة ديالى487اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيسرى صاحب احمد محمد3408211522098030

العلوم االسالمية/جامعة ديالى487اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي قاسم عبد االمير عبد الحسين3409211521025020

العلوم االسالمية/جامعة ديالى486ثانوية النسائي المختلطةادبيطالب خالد جاسم حميدي3410211521218004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى485اعدادية شورش للبنينادبيعامر أحمد شكر محمود3411211521076061

العلوم االسالمية/جامعة ديالى485اعدادية القرطبي للبنينادبيلبنان ماجد محمد سليم3412211521054050

العلوم االسالمية/جامعة ديالى481ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيادهم علي حميد محمود3413211521202002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى480ثانوية االصالح المختلطةادبيساره علي جمه طه3414211522264003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى479ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيآالء غالب جعفر مجيد3415211522160001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى479ثانوية احباب المصطفى للبناتادبيديانه عبد محمد سميط3416211522128004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى477ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيضحى علي محمد جاسم3417211522099045

العلوم االسالمية/جامعة ديالى476اعدادية النبوة للبناتادبيايمان حيدر جواد كاظم3418211522145008

العلوم االسالمية/جامعة ديالى476اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيماهر حسن سلمان حمدان3419211521038132

العلوم االسالمية/جامعة ديالى473اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمها فاضل عباس عبد هللا3420211522098039

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى حمير فيصل كاظم3421211522097062

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرسل عبد الرحمن خليل ابراهيم3422211522121020

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية الحجرات للبناتادبيشنو مزهر محمد خلف3423211522109029

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471ثانوية المحسن المختلطةادبيزهراء قاسم احمد عادي3424211522225014

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمروان عزيز ابراهيم علي3425211521037031

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيصفاء عبد الرحمن حميد احمد3426211521038074

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهاجر علي حسين جاسم3427211522121054

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471ثانوية المدائن المختلطةادبيعبد هللا عباس مهنا ايدام3428211521227015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471ثانوية الزمخشري المختلطةادبيخضر نعمان داود سلمان3429211521221005

العلوم االسالمية/جامعة ديالى471اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيهاجر فالح تركي مظلوم3430211522100048

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمنتظر زكي ناصر حسين3431211521237009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية الحداثة للبناتادبيشذى عبد الكريم عايش مخلف3432211522115012

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية القوارير للبناتادبيسجى صباح محسن حواس3433211522150009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيصابرين محمود خلف عباس3434211522263014
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية اليازجي المختلطةادبيباقر سبهان عبد صالح3435211521223007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470اعدادية بلدروز للبنينادبيبكر محمد علي سلمان3436211521007009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470اعدادية المركزية للبنينادبيمحمد مصطفى علي عبد3437211521004065

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية ابن يونس المختلطةادبيبيداء فاضل شهاب حمد3438211522228003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيمريم عبد هللا نجم عبد هللا3439211522210004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزينب كريم عبد حسين3440211522234011

العلوم االسالمية/جامعة ديالى469اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدعاء جالل كريم شهاب3441211522133015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى469اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبسمه اياد هادي سالم3442211522155021

العلوم االسالمية/جامعة ديالى469اعدادية الخيزران للبناتادبيهند داود سلمان خلف3443211522147044

العلوم االسالمية/جامعة ديالى469اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب رحيم غضبان خلف3444211522138035

العلوم االسالمية/جامعة ديالى469اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعبير فاضل محمد علوان3445211522155085

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468اعدادية البينات للبناتادبيأستبرق عبد الكريم كاظم مطلق3446211522116001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية الزهراوي المختلطةادبيخالد طه رمضان خلف3447211521250003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية العذراء للبناتادبيغفران ماجد جميل محمد3448211522154019

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية مدينة السالم للبنينادبيجواد فاضل احمد ربيع3449211521024007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية المأمون المختلطةادبيمقداد لطيف ياسين ابراهيم3450211521212032

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسجى صالح محمد طه3451211522133035

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية اليازجي المختلطةادبيحسين مالك عبود محمد3452211521223017

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيرويده داود سلمان قدوري3453211522099028

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468اعدادية الوجيهية للبنينادبياحمد عدنان رحيم سلمان3454211521030006

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعبد الستار حسن كيطان درب3455211521224006

العلوم االسالمية/جامعة ديالى468اعدادية التحرير للبناتادبيايه صادق بنيان قاسم3456211522136011

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد رمزي محسن خنجر3457211521008002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467ثانوية الحداثة للبناتادبيزبيدة عبد الكريم صالح حماد3458211522115010

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيشذى عباس مجيد مراد3459211522134038

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد جاسم فرهود خيون3460211521025024

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467ثانوية اليازجي المختلطةادبيأحمد حسن حسين حسن3461211521223001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيهدى رباح حسن حميد3462211522231011

العلوم االسالمية/جامعة ديالى467اعدادية النبوة للبناتادبيياسمين حسين مهدي صراي3463211522145066

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية تماضر للبناتادبيانغام فائق ابراهيم جواد3464211522091014

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية المعارف للبنينادبيهاشم واسع خليل ابراهيم3465211521005049

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد حميد ابراهيم خلف3466211521054056

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية الرواد للبنينادبيولي الدين حسن علي حسين3467211521077133

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيرؤى روز ابراهيم ضاري3468211522165012
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية االمامة للبنينادبيمحمد حسين خلف محمد3469211521083017

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرقيه جمعه حميد عزاوي3470211522121022

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية الفراهيدي للبنينادبيسحر قدوري حسين عالوي3471211522027010

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية القلعه للبنينادبيمرتضى احمد جهاد جاسم3472211521040025

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسماء كيطان علي عصفور3473211522097010

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد علي عبد االمير يوسف3474211521025027

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسجى حسين علي عناد3475211522097049

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية الغيث المختلطةادبينبيل ثائر محمد سلمان3476211521247013

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية االمال للبناتادبينهى خميس احمد خميس3477211522153063

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466اعدادية التحرير للبناتادبيعبير تحسين عبد خلف3478211522136051

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية العدالة للبنينادبيعلي عدنان محمود خلف3479211521044018

العلوم االسالمية/جامعة ديالى466ثانوية ابن عقيل للبنينادبيابو بكر مانع زيدان خلف3480211521041002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية البشير للبنينادبيأحمد حميد شريف علوي3481211521057001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيساره عدنان هدلوش قدوري3482211522134032

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية بلقيس للبناتادبيجنان محمد حسين علي3483211522106008

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي حسين غائب مصطفى3484211521007039

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية تلمسان للبناتادبيولدان رحمة هللا مهدي صالح3485211522124026

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية احباب المصطفى للبناتادبيرسل سعد محمد سميط3486211522128006

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية تدمرللبناتادبيتبارك نوري عبود يوسف3487211522131003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمروه فؤاد مخيبر هادي3488211522208012

العلوم االسالمية/جامعة ديالى465ثانوية الخلود للبناتادبيآمنة عجيل صالح مهدي3489211522164001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية المنفلوطي للبنينادبيمصطفى اياد عبد الجبار ابراهيم3490211521061009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياية ابراهيم علي منديل3491211522097013

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينادبييزن عماد عمران حمد3492211521280029

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية العدنانية للبناتادبيدالل ياسين نصيف جاسم3493211522094023

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية المدائن المختلطةادبياسيل هاشم محمد كاظم3494211522227003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيمراد غني حسين مطر3495211521272078

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية الراية للبنينادبيعمر جمال ردام ملك3496211521021011

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية النظامية المختلطةادبيرنا كاظم حسن عبدال3497211522206003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيفاروق عمر كامل محمد3498211521238008

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية جبل النور المختلطةادبيبلسم قاسم داود حسين3499211522252004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيبارق خالد كامل محمد3500211521238002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي قاسم حسين منصور3501211521227019

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية بلقيس للبناتادبيسمر سمير كريم كاظم3502211522106014
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى464ثانوية بني شيبان المختلطةادبيطه كريم طه ياسين3503211521224005

العلوم االسالمية/جامعة ديالى464اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتهاني محمد شكر محمود3504211522097019

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيضحى رباح حسن حميد3505211522231007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463ثانوية العقبة المختلطةادبيسجى محمد علي سلمان3506211522246005

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463اعدادية شورش للبنينادبيعبد الخالق حمد عيسى شاهين3507211521076064

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيعماد سالم بدر جاسم3508211521272059

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463ثانوية ابن يونس المختلطةادبيايات غفور عكله عبيد3509211522228002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463اعدادية الخيزران للبناتادبيعلياء نجم عبد الباري جاسم3510211522147032

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463اعدادية النبوة للبناتادبيرؤى علي علوان خلف3511211522145015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى463اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسارة حيدر عايز محسن3512211522133033

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية المتنبي المختلطةادبيهيام ضياء يوسف يعقوب3513211522226038

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية التحرير للبناتادبيساره طه خلف عباس3514211522136035

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462ثانوية القلعه للبنينادبيسيف مشعان موالن محمد3515211521040011

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسيف رحمان محمود علي3516211521038066

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية بابل للبناتادبيسحر عباس يوسف عناد3517211522141053

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيداليا حميد فليح حسن3518211522100010

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462ثانوية البشير للبنينادبيثائر عبد الرحمن كاظم عبد هللا3519211521057006

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462ثانوية شقائق النعمان للبناتادبينغم رعد حسين محمد3520211522168021

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462ثانوية العدالة للبنينادبيمرتضى اياد رشيد علوان3521211521044034

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462ثانوية التوحيد المختلطةادبيأشواق طالب كرجي عبد3522211522232001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية بابل للبناتادبيحنان احمد رشاد محمود3523211522141027

العلوم االسالمية/جامعة ديالى462اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى شهاب عيسى ابراهيم3524211521001054

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية ابن عقيل للبنينادبيقاسم برغش سليمان داود3525211521041026

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461اعدادية الحجرات للبناتادبيأيالف علي حسين ميخان3526211522109003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية المأمون المختلطةادبيرامي جاسم محمد سحاب3527211521212015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية الراية للبنينادبيابراهيم ضياء عبد الرحمن يعقوب3528211521021001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461اعدادية ابن الرومية للبنينادبينمير يوسف جميل طه3529211521037036

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية العدنانية للبناتادبيريم عبد القادر حسين عبد3530211522094031

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية اليرموك للبناتادبيوفاء نادر ابراهيم سادر3531211522125037

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية ام القرى للبناتادبيرنده ضياء مجيد عثمان3532211522127013

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية عائشة للبناتادبيعهود غانم أحمد كنج3533211522101038

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461اعدادية كنعان للبنينادبيحمزة شالل علي سعيد3534211521013014

العلوم االسالمية/جامعة ديالى460اعدادية الزهراء للبناتادبينوره صبحي حسن فليح3535211522138081

العلوم االسالمية/جامعة ديالى460اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينبأ كريم حسين علي3536211522100046
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى460ثانوية العدنانية للبناتادبيرفل عبد الرحمن سعدون شالش3537211522094028

العلوم االسالمية/جامعة ديالى460اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيابو بكر ابراهيم حميد جاسم3538211521010002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى460اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد مثنى صالح حسين3539211521005041

العلوم االسالمية/جامعة ديالى460اعدادية ديالى للبنينادبيأحمد فريد عطوان حسن3540211521012006

العلوم االسالمية/جامعة ديالى460اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهاجر شاكر سلمان محمد3541211522090040

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية العذراء للبناتادبياسراء هزبر عباس حسن3542211522154001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية النبوة للبناتادبيسرور خضر عواد عبد3543211522145035

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية جبل النور المختلطةادبيرويده صالح عبود نجم3544211522252007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية االصالح المختلطةادبينور عبد السالم شوكت احمد3545211522264009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية الحكماء المختلطةادبينداء فالح حسين اسماعيل3546211522244008

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية اليازجي المختلطةادبيسامر عداي خزعل علوان3547211521223018

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية ام حبيبة للبناتادبيعلياء يعكوب يوسف محمد3548211522121039

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية ام عمارة للبناتادبيقبس جعفر صادق جبار3549211522107029

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيناديه هزبر عبد الرحمن خليل3550211522208015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية البوادي المختلطةادبيضياء ثامر صالح اسماعيل3551211521216009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيشيماء حامد حسين محمد3552211522097057

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيخديجه محمد محسن كاظم3553211522134020

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد رشيد حسن محمد3554211521031029

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية بني سعد للبنينادبيخالد احمد داود سلمان3555211521008026

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية االحواز للبنينادبيعمر رشيد محمد خلف3556211521078026

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية تماضر للبناتادبيزينب ستار حسين علي3557211522091035

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء سالم حسن مصطفى3558211522118023

العلوم االسالمية/جامعة ديالى459ثانوية العذراء للبناتادبيضحى عدنان حسن عبد3559211522154015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعمار اسماعيل كريم فرج3560211521037021

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد هللا وسام محمد ابراهيم3561211521054041

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458اعدادية الزيتونة للبناتادبيمنتهى كاظم جواد حسين3562211522092069

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية اليازجي المختلطةادبيطه ياسين حسين خلف3563211521223020

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية االمال للبناتادبيدعاء مهدي محمد عباس3564211522153019

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسبأ عناد حسن كريز3565211522100027

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية نازنين للبناتادبيدموع سلمان محمد عواد3566211522096002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية الوديعة للبناتادبيآمنه غانم جبار خضير3567211522129001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمة صفاء حسين احمد3568211522129013

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية الدؤلي المختلطةادبيغفران مثنى احمد صالح3569211522200007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايه موفق حميد رشيد3570211522155019

185 من 105صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد هللا شامل كامل مصطفى3571211521054037

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية بابل للبناتادبيسجا صباح حميد عباس3572211522141051

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياسماء صادق عباس جاسم3573211522098004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية البحيرة للبناتادبيريام حميد عبد هللا رشيد3574211522120004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية البينات للبناتادبياسراء محمد مهدي محمد3575211522116007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية النهروان المختلطةادبيرواء عدنان عطوان خلف3576211522213003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية الوطن للبنينادبيكاظم احمد حسين كاظم3577211521079028

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيجيهان علي زيدان خلف3578211522233001

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية ام القرى للبناتادبيساره عوض جاسم نوري3579211522127019

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عامر ثامر ذياب3580211522099049

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية الزيتونة للبناتادبيريم جالل عبد ناموس3581211522092036

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية تماضر للبناتادبيرنده ابراهيم محي حسن3582211522091030

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد سلمان عبد القادر علي3583211522102022

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد عدنان احمد حسين3584211521008066

العلوم االسالمية/جامعة ديالى457ثانوية المغيرة للبنينادبيسالم عادل اسماعيل خليل3585211521051010

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي مؤيد عبد الكريم شكر3586211521031024

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456ثانوية العقيلة زينب للبناتادبينسرين علي محمد منصور3587211522166017

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمود مبارك عيدان نعمان3588211521052046

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456الخارجياتادبيرواء عالء حسين صالح3589211522401023

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456الخارجياتادبيهبه سعد هادي صالح3590211522401054

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456ثانوية الوالء المختلطهادبيمحمد فاضل صالح خلف3591211521236025

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456ثانوية العقبة المختلطةادبيايناس قحطان عدنان سلمان3592211522246003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينادبيمنصور سعدون منصور حسين3593211521280026

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهبه مهدي عبد هللا اسعد3594211522097088

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك خالد عبد هللا حسين3595211522101013

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية المقدادية للبناتادبياسراء عادل عدوان حمود3596211522140008

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عبد الرحمن احمد خلف3597211521077076

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي فالح حاتم أحمد3598211521017031

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456اعدادية المقدادية للبناتادبيضحى ياسر صبري سلمان3599211522140079

العلوم االسالمية/جامعة ديالى456ثانوية العذراء للبناتادبينور اسد رزوقي محمد3600211522154027

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيعامر صالح مهدي خلف3601211521272041

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية القوارير للبناتادبيآيه جاسم حسين جاسم3602211522150002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455اعدادية تماضر للبناتادبيزينه عامر امين نجم3603211522091038

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية البشير للبنينادبيمحمود حسين دريس مجيد3604211521057030
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمجيد اسماعيل حسين كاظم3605211521041030

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيحسام رعد فهد حسن3606211521261006

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية قزانية للبناتادبيأماني نبيل جمال محمد3607211522104002

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية النسائي المختلطةادبيسرور حمدي جاسم حميدي3608211522218007

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455اعدادية المقدادية للبنينادبياوس ثامر محسن عبد هللا3609211521039004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية اول حزيران للبنينادبيمحمد قاسم خلف سلمان3610211521062043

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين احمد رشيد خلف3611211522138015

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية العدنانية للبناتادبيغدير احمد بدر رميض3612211522094051

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمصطفى محمد عبد الكريم حسين3613211521058061

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية الخلود للبناتادبيرقيه عماد حسن فاضل3614211522164009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيماهر صائب جرجيس احمد3615211521208016

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية الدؤلي المختلطةادبيفاطمة علي سعدي مالك3616211522200009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455ثانوية فاطمة للبناتادبيرقيه حسين علي عيفان3617211522105009

العلوم االسالمية/جامعة ديالى455اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعبير نعمان اسماعيل خلف3618211522098035

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتغريد سعيد خليفة حسين3619211522090012

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية الدستور المختلطةادبيمحمد صباح كاظم زوين3620211521219016

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيبشائر سلمان سعيد فرج3621211522134016

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية العقبة المختلطةادبيتبارك توفيق فاضل علي3622211522246004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية الحداثة للبناتادبيزينة عباس علي رشيد3623211522115011

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية الحجرات للبناتادبيشيماء حسين حمد عباس3624211522109031

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية تدمرللبناتادبيعذراء كاظم جواد وفر3625211522131010

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية الزهراء للبناتادبينور سعد انور عبد هللا3626211522138076

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية القوارير للبناتادبيمريم قحطان هزبر محمد3627211522150019

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمريم رعد محمود كريم3628211522151036

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية القوارير للبناتادبيتماره عباس كاظم عباس3629211522150004

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيرونق كاظم علي مراد3630211522134024

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية شورش للبنينادبيمحمود أدهم خليل حميد3631211521076141

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية العذراء للبناتادبيهيام اكرم كاظم علوان3632211522154033

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد مجبل عمران خشف3633211521005042

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية الغد المشرق للبنينادبيخالد وليد خالد عبد3634211521063017

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيهديل علي رحال بحاوي3635211522165036

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية المنتهى للبناتادبيرنا جاسم محمد صالح3636211522103014

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد طالب سلمان أرحيم3637211521006023

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه علي لطيف ايوب3638211522147034
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العلوم االسالمية/جامعة ديالى454ثانوية االمال للبناتادبيزينب احمد جاسم محمد3639211522153029

العلوم االسالمية/جامعة ديالى454اعدادية شورش للبنينادبيمحمد ثائر ابراهيم محمد3640211521076114

العلوم االسالمية/جامعة ديالى453اعدادية القرطبي للبنينادبينظير ابراهيم ذياب علي3641211521054069

العلوم االسالمية/جامعة ديالى453ثانوية ام كلثوم للبناتادبينور عماد شفيق محمد3642211522132093

العلوم االسالمية/جامعة ديالى453ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيعلياء عبد الودود محمد جاسم3643211522099048

العلوم االسالمية/جامعة ديالى453ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيهوازن جليل ابراهيم جسام3644211522134060

العلوم االسالمية/جامعة ديالى453ثانوية اول حزيران للبنينادبيسعد محسن علي حمد3645211521062017

الفنون الجميلة/جامعة ديالى514اعدادية الحجرات للبناتعلميفاطمه احمد علي مجيد3646211512109023

الفنون الجميلة/جامعة ديالى502ثانوية االمال للبناتعلميدعاء حسن علي محمود3647211512153012

الفنون الجميلة/جامعة ديالى480اعدادية النبوة للبناتعلمياسراء احمد مسلم صالح3648211512145010

الفنون الجميلة/جامعة ديالى480اعدادية الزيتونة للبناتعلميزينب طالب احمد حسين3649211512092067

الفنون الجميلة/جامعة ديالى480ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميسيف يزن حسن مسير3650211511263011

الفنون الجميلة/جامعة ديالى479اعدادية القدس للبناتعلميفرح محمد جميل مجيد3651211512110068

الفنون الجميلة/جامعة ديالى477اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمصطفى ماهر نصيف جاسم3652211511065085

الفنون الجميلة/جامعة ديالى476ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلمينسرين هادي صالح نايف3653211512099047

الفنون الجميلة/جامعة ديالى475اعدادية القدس للبناتعلميسرى ابراهيم خليل حمد3654211512110055

الفنون الجميلة/جامعة ديالى474اعدادية اولى القبلتين للبنينعلمينوار جاسم احمد عباس3655211511065088

الفنون الجميلة/جامعة ديالى473ثانوية الحسام للبنينعلمياسامة عباس مجيد حميد3656211511070008

الفنون الجميلة/جامعة ديالى471ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميايالف كاظم محمد جاسم3657211512134013

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470اعدادية الخيزران للبناتعلميحوراء علي عبد الستار عبد الرزاق3658211512147012

الفنون الجميلة/جامعة ديالى469اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياسعد رعد عباس شكر3659211511014036

الفنون الجميلة/جامعة ديالى468ثانوية اول حزيران للبنينعلميهيثم عادل صالح علي3660211511062065

الفنون الجميلة/جامعة ديالى467ثانوية الزهور للبناتعلميزينب شهاب احمد ابراهيم3661211512113023

الفنون الجميلة/جامعة ديالى467ثانوية ذي قار للبنينعلميمحمد حمزة محسن حسين3662211511032023

الفنون الجميلة/جامعة ديالى465ثانوية الفراقد للبناتعلميرونق عمر ابراهيم رحيم3663211512148006

الفنون الجميلة/جامعة ديالى464ثانوية العدنانية للبناتعلميحنين عماد احمد فتحي3664211512094023

الفنون الجميلة/جامعة ديالى456اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميدنيا جاسم محمد علي جاسم3665211512133005

الفنون الجميلة/جامعة ديالى456اعدادية التحرير للبناتعلمياية ابراهيم درزي جيل3666211512136010

الفنون الجميلة/جامعة ديالى455اعدادية بني سعد للبنينعلميغسان الشريف كاظم عبد الشريف حسين3667211511008029

الفنون الجميلة/جامعة ديالى455ثانوية جمانة للبناتعلميفيروز خليل ابراهيم محمود3668211512095024

الفنون الجميلة/جامعة ديالى454ثانوية اليازجي المختلطةعلميولي نزار كاظم عباس3669211511223031

الفنون الجميلة/جامعة ديالى453اعدادية النبوة للبناتعلميساره عبد الكريم ياسين اسود3670211512145051

الفنون الجميلة/جامعة ديالى451ثانوية ام ابيها للبناتعلمينرجس عبد الحميد عبد الرزاق صالح3671211512171020

الفنون الجميلة/جامعة ديالى451ثانوية التأميم للبناتعلميهبه فاضل احمد سلمان3672211512111037
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الفنون الجميلة/جامعة ديالى508ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمه طه عبد فرحان3673211522134049

الفنون الجميلة/جامعة ديالى482ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه أديب علي حسن3674211522129014

الفنون الجميلة/جامعة ديالى480اعدادية القدس للبناتادبيشيرين ابراهيم حسن عباس3675211522110037

الفنون الجميلة/جامعة ديالى473اعدادية التحرير للبناتادبيوالء مزهر حميد موسى3676211522136063

الفنون الجميلة/جامعة ديالى471ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعبد هللا محمد جاسم عبد الهادي3677211521016010

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470اعدادية المقدادية للبناتادبيزينب جليل عبد عواد3678211522140056

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعباس خضير عباس فيصل3679211521081031

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد رشيد احمد حسن3680211521001006

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470ثانوية االديبة للبناتادبيمروه ماجد عبد االمير حسين3681211522114013

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر فاروق سليمان كاظم3682211521051024

الفنون الجميلة/جامعة ديالى470اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيفنار يوسف عبد هللا عاشور3683211521038128

الفنون الجميلة/جامعة ديالى469ثانوية ابن يونس المختلطةادبيحسن قحطان جبار علوان3684211521228006

الفنون الجميلة/جامعة ديالى468الخارجيونادبيعمر خليل ابراهيم محمود3685211521400035

الفنون الجميلة/جامعة ديالى468اعدادية المقدادية للبناتادبيطيبه فائق ابراهيم مدب3686211522140080

الفنون الجميلة/جامعة ديالى468اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيفاتن راغب راضي عباس3687211522133047

الفنون الجميلة/جامعة ديالى468ثانوية الحداثة للبناتادبياوصاف حميد صالح حماد3688211522115002

الفنون الجميلة/جامعة ديالى467اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيهدى صالح محمد غزال3689211522137041

الفنون الجميلة/جامعة ديالى467ثانوية الوطن للبنينادبيعلي صالح شاكر محمود3690211521079022

الفنون الجميلة/جامعة ديالى467ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيحنان زياد سامي عبد الكريم3691211522170010

الفنون الجميلة/جامعة ديالى467ثانوية جمانة للبناتادبينور ليث حمود عزال3692211522095030

الفنون الجميلة/جامعة ديالى466اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمصطفى محمد علوان حسين3693211521018043

الفنون الجميلة/جامعة ديالى466اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيوهج مولود محمد عبد3694211522137045

الفنون الجميلة/جامعة ديالى466اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره صالح سالم فرحان3695211522155068

الفنون الجميلة/جامعة ديالى465ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيمصطفى وليد عزيز أبراهيم3696211521275045

الفنون الجميلة/جامعة ديالى464اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسند رعد حسين علوان3697211522155077

الفنون الجميلة/جامعة ديالى464اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره هاشم عبد الكريم امين3698211522155069

الفنون الجميلة/جامعة ديالى464اعدادية المقدادية للبنينادبيمصطفى احمد ابراهيم محمد3699211521039025

الفنون الجميلة/جامعة ديالى464اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحيدر محمد سلمان حسون3700211521081022

الفنون الجميلة/جامعة ديالى464ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيأرشد محمد محمود أسعد3701211521275049

الفنون الجميلة/جامعة ديالى463اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين محمد طالب عباس3702211522138019

الفنون الجميلة/جامعة ديالى463اعدادية الزهراء للبناتادبيافراح فاضل خماس جسام3703211522138007

الفنون الجميلة/جامعة ديالى463ثانوية العدالة للبنينادبيمحمود موفق ثامر حسن3704211521044033

الفنون الجميلة/جامعة ديالى463ثانوية جبل النور المختلطةادبيآسيا مدحت محمد فرحان3705211522252001

الفنون الجميلة/جامعة ديالى462ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيهديل حاتم احمد خليل3706211522202010
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الفنون الجميلة/جامعة ديالى462ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيأالء صباح محمد صالح3707211522263005

الفنون الجميلة/جامعة ديالى462ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد حسن عبد الرزاق وهيب3708211521079031

الفنون الجميلة/جامعة ديالى462ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيأسراء محمد علي خميس3709211522234002

الفنون الجميلة/جامعة ديالى462ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيفاطمة مشعان كريم حسن3710211522238006

الفنون الجميلة/جامعة ديالى461ثانوية الصدرين للبنينادبيمنتظر محمود عبد هللا جواد3711211521056034

الفنون الجميلة/جامعة ديالى461ثانوية تل الزعتر للبناتادبيعذراء صبحي عبد الرحمن علي3712211522151029

الفنون الجميلة/جامعة ديالى460الخارجياتادبيفاطمه احمد زيدان خلف3713211522401040

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459ثانوية ام عمارة للبناتادبيرسل موفق ايوب محسن3714211522107015

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459اعدادية الزيتونة للبناتادبيأسماء عدنان رحيم صفر3715211522092002

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459ثانوية النسائي المختلطةادبيمحمد عباس جواد كاظم3716211521218008

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعمر محمد شايع محمد3717211521231012

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459ثانوية العذراء للبناتادبيغفران عدي غازي طعان3718211522154018

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459اعدادية ام حبيبة للبناتادبيفرح رشيد حمادي اسماعيل3719211522121041

الفنون الجميلة/جامعة ديالى458ثانوية العقبة المختلطةادبيآيات خالد كريم حسن3720211522246002

الفنون الجميلة/جامعة ديالى458ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعمر حسن عبد الرحمن كنوان3721211521058037

الفنون الجميلة/جامعة ديالى458ثانوية عائشة للبناتادبيفرقان جمال جاسم حمودي3722211522101042

الفنون الجميلة/جامعة ديالى458اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيجيهان حسن عبود محمد3723211522118012

الفنون الجميلة/جامعة ديالى457اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيدعاء عدنان عبد القادر حسين3724211522100012

الفنون الجميلة/جامعة ديالى457ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيسعد قيس احمد محمد3725211521058017

الفنون الجميلة/جامعة ديالى457اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيتماره جواد محمد جواد3726211522118009

الفنون الجميلة/جامعة ديالى457ثانوية تلمسان للبناتادبينهى عالء حسين عليوي3727211522124024

الفنون الجميلة/جامعة ديالى457ثانوية االمال للبناتادبيرسل حبيب عبود محمود3728211522153020

الفنون الجميلة/جامعة ديالى456اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرواء عباس علي كاظم3729211522098016

الفنون الجميلة/جامعة ديالى456اعدادية النبوة للبناتادبياسراء عبد مطر يوسف3730211522145003

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى560اعدادية الخيزران للبناتعلميياسمين وليد فاضل عليوي3731211512147052

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى557اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميرافد فرات كمال محمد3732211511014078

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى549ثانوية الراية للبنينعلمياحمد نبيل عبد الرحمن عبد الستار3733211511021002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى545اعدادية اسد هللا للبنينعلميخالد كامل علي صالح3734211511017022

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى631اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيحوراء ليث سعدي حسن3735211522097028

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى631الخارجيونادبييوسف حامد حميد محمد3736211521400070

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى628اعدادية الزيتونة للبناتادبيهاجر بركان ابراهيم عبد هللا3737211522092078

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى605ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد واثق احمد محمود3738211521042030

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى605الخارجيونادبيذو الفقار حسين صادق محمد3739211521400010

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى600ثانوية االمال للبناتادبيمريم ليث مهدي سلمان3740211522153053
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القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى595ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد عبد السالم عيسى محمود3741211521042003

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى594ثانوية اليازجي المختلطةادبيبالل روكان بنيان اسود3742211521223008

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى592ثانوية جبل النور المختلطةادبيأحمد علي محمد خليفة3743211521252001

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى590ثانوية عائشة للبناتادبيهديل عدنان عمر عبد هللا3744211522101054

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى589ثانوية ام القرى للبناتادبيآيات أحمد خضير عباس3745211522127003

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى589ثانوية اليرموك للبناتادبيبراء محمود حسن حسين3746211522125007

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى582اعدادية بلدروز للبنينادبيمهدي صالح حسن خفيف3747211521007066

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى581ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيليث علي عبد الرحمان علوان3748211521260009

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578اعدادية ابن الرومية للبنينادبيوليد هيالن كامل احمد3749211521037042

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578ثانوية الدستور المختلطةادبيليث مدحت صاحب يحيى3750211521219015

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578اعدادية ديالى للبنينادبيعلي جوامير خليل علي3751211521012040

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى575اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي بشار حسن محمود3752211521030032

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى571اعدادية كنعان للبنينادبيبكر عالء تحسين محمود3753211521013011

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى570ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيمحمود قاسم محمود مغير3754211521259009

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569ثانوية ام الكتاب المختلطةادبينوار ناظم احمد عصفور3755211521260010

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحيدر سالم داود سلمان3756211521042013

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى565اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيرياض سعد عبود فاضل3757211521038057

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى563ثانوية الراية للبنينادبيشاكر محمود سعيد خلف3758211521021008

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561اعدادية كنعان للبنينادبيعمر الدين عالء تحسين محمود3759211521013029

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى557ثانوية اليازجي المختلطةادبيهيثم خوام علوان حسين3760211521223040

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى557اعدادية الزيتونة للبناتادبيأيمان حسين خليل ابراهيم3761211522092010

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى555اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى زيد عبد الرزاق أحمد3762211521004070

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى555اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعالء ظاهر فهد عبد هللا3763211521038094

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى555اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسماء احمد سعد مسلم3764211522097009

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى555اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمعتز عبد الكريم علوان خضير3765211521065086

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى554اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد طارق ابراهيم محمد3766211521010050

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى554اعدادية كنعان للبنينادبيمرتضى نشأت احمد عزيز3767211521013043

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى553اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحيدر صباح عطا مهدي3768211521010017

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى552ثانوية المكال للبناتادبيسحر محمود جدوع عياده3769211522108002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى552اعدادية النبوة للبناتادبيرسل حبيب حميد سلوم3770211522145016

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى551اعدادية المنتهى للبناتادبيأفنان أديب لطيف احمد3771211522103001

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى548ثانوية المحسن المختلطةادبيامير جبار خلف ابراهيم3772211521225004

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى548ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيفهد زامل حسين علوان3773211521059022

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى548ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء محمد علي خان مراد3774211522125016
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القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى546اعدادية الرواد للبنينادبياحمد حسين جدوع محمد3775211521077006

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى546اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعال حازم محمود علوان3776211522098037

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى546ثانوية االديبة للبناتادبيميسم ستار جبار محمد3777211522114017

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى544ثانوية عتبة للبناتادبيأسماء حسن ابراهيم مجلي3778211522167002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى544اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيآمال خليل عبد حبيب3779211522097001

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى544ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيتبارك خضير محمد حميد3780211522099016

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542ثانوية النظامية المختلطةادبيصالح علي كاظم محمد3781211521206012

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542ثانوية الغيث المختلطةادبيزبيدة عبد الرحمن عبد الستار شهاب3782211522247002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب خليل ابراهيم طه3783211522118026

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى541ثانوية الدؤلي المختلطةادبيرواء لطيف نصيف جاسم3784211522200004

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540ثانوية ابن عقيل للبنينادبيكاظم حسن كاظم عباس3785211521041027

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ حميد رشيد عبد3786211522097081

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى539اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى عبد االمير رضا محبوب3787211521004071

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى538ثانوية بالط الشهداء للبنينادبياحمد عبد الرزاق ابراهيم محمد3788211521058002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى536ثانوية البوادي المختلطةادبيزهراء علي عبد الرزاق حسين3789211522216004

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535اعدادية كنعان للبنينادبيحيدر احمد كامل جار هللا3790211521013015

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيزمن قيس محمود سلمان3791211522099029

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي حسين محمود جاسم3792211521227016

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535ثانوية جمانة للبناتادبيايمان اكرام عبد راضي3793211522095006

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى534اعدادية بابل للبناتادبيعبير بهجت عبد الواحد ولي3794211522141065

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى533ثانوية ام القرى للبناتادبيمها علي حسين رحيل3795211522127036

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532ثانوية نزار المختلطةادبياحمد عبد العظيم ياسين عباس3796211521204001

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532اعدادية الزيتونة للبناتادبيسجى محمود حسين شاه مراد3797211522092050

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسعد رحيم جمعه حسن3798211521010023

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530اعدادية كنعان للبنينادبيعبد الكريم ثعبان عبد محيميد3799211521013022

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530ثانوية القلعه للبنينادبيمحمد علي محمد علوان3800211521040022

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530ثانوية شقائق النعمان للبناتادبينبأ وليد نصر هللا ناجي3801211522168020

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530اعدادية الخيزران للبناتادبيوفاء سمير توفيق محمود3802211522147047

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد عمار ابراهيم حميد3803211521038147

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى529اعدادية ام حبيبة للبناتادبينورس خلف جاسم أحمد3804211522121052

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى529اعدادية فدك للبناتادبيزهراء غالب جاسم عبد هللا3805211522156015

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمشكور جاسم فاضل رشيد3806211521015018

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528ثانوية الدستور المختلطةادبيعمر مشعان حمادي عبد3807211521219009

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528اعدادية الفلق للبنينادبيخطاب عمر عبد العزيز محمد3808211521023025
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القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528ثانوية العدنانية للبناتادبياسراء عادل شعالن رميض3809211522094007

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمه حسين عبد الحسن سعيد3810211522134048

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527اعدادية الفلق للبنينادبيعبد المرسل عباس خزعل حسن3811211521023042

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد صبحي وسمي حبيب3812211521008003

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527ثانوية ام كلثوم للبناتادبيدعاء ماجد غفوري غالم3813211522132038

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى526ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحميد نزار رشيد حميد3814211521050007

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525اعدادية المقدادية للبناتادبيهبه مطشر حاتم علوان3815211522140127

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525ثانوية الخنساء للبناتادبياصيل قيصر عبد الرزاق رشيد3816211522117004

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525ثانوية الدؤلي المختلطةادبيسجى حسين طالب حسين3817211522200006

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب سمير احمد حسن3818211522138037

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524ثانوية االمال للبناتادبيأحالم صباح عباس عبد الرحمن3819211522153001

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524ثانوية الشهيد عون للبنينادبيياسر محمد حسين اسماعيل3820211521050022

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى523اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزبيده علي عباس عبد3821211522118020

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى523ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيتمارة حقي أسماعيل علوان3822211522259001

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى521اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد طالب جاسم جواد3823211521008004

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520ثانوية الخلود للبناتادبينسرين كاظم ابراهيم مهدي3824211522164024

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعبود غريب عباس عبد الحسن3825211521222010

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيوليد خالد شياع حسن3826211521065098

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519ثانوية جمانة للبناتادبينور اسد شجاع محمد3827211522095029

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519اعدادية الرواد للبنينادبيحسين رعد عبيد مهدي3828211521077024

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمرتضى محمد مبدر ظاهر3829211521003038

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى518اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد هللا هيثم صباح جبار3830211521054040

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى516ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيشيماء سامي فخري محمد3831211522099043

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى515اعدادية كنعان للبنينادبياحمد قاسم ناجي سالمه3832211521013006

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى515اعدادية القدس للبناتادبيتماره عمار جميل جواد3833211522110012

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561اعدادية خانقين للبنينعلميحمزة نبيل محمد مراد3834211511011049

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى543اعدادية المعارف للبنينعلميعلي عبد الرزاق اسماعيل عدوان3835211511005122

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى539اعدادية المعارف للبنينعلمياركان نبيل حسون مشكور3836211511005032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميعمر احمد محمود صالح3837211511065053

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530اعدادية المقدادية للبناتعلميرنا محمد كاظم هادي3838211512140097

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين زكي يحيى وهاب3839211521038041

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى507ثانوية المروة للبناتادبيدنيا لطيف هنود علوان3840211522158003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى505ثانوية االمال للبناتادبيأنسام حسين لطيف عباس3841211522153004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى504اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين صباح حسين حميد3842211521038042
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501اعدادية اسد هللا للبنينادبيزيد ضياء الدين مظلوم عطية3843211521017021

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500اعدادية الرواد للبنينادبياحمد علي حسن مال هللا3844211521077012

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496ثانوية الروابي للبناتادبيشجن صفاء ابراهيم صالح3845211522146037

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496ثانوية الخلود للبناتادبيصابرين جواد حسين جاسم3846211522164018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد سعد عباس احمد3847211521063042

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيماريه حسين عبد مجيد3848211522263017

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491اعدادية ديالى للبنينادبيعلي حسين عليوي محسن3849211521012041

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490اعدادية كنعان للبنينادبيمهند قاسم حمادي منصور3850211521013056

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب خليل عباس حمود3851211522099031

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيموج عالء صاحب حميد3852211522155101

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيمروه براء جميل احمد3853211522099051

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحيدر محمد مبدر ظاهر3854211521003015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى486اعدادية بابل للبناتادبيانوار عباس حسين علي3855211522141016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى486ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيابراهيم علي كاظم كريم3856211521016001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء فدعم محمد فدعم3857211522164012

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485اعدادية الرواد للبنينادبياسماعيل جميل اسماعيل عارف3858211521077018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485ثانوية الغيث المختلطةادبيمحمد رشيد حميد محمد3859211521247010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485اعدادية المنتهى للبناتادبيسحر وائل سلمان احمد3860211522103025

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيهداية سعد عبد الكريم محمود3861211522259003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484ثانوية عائشة للبناتادبيأسيل خليفة أحمد حمودي3862211522101004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483ثانوية القلعه للبنينادبيأثير واثق رشيد حميد3863211521040001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483ثانوية ام القرى للبناتادبيآيه وسام رشيد حميد3864211522127004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيابراهيم يوسف حميد مجيد3865211521010001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482ثانوية العذراء للبناتادبيمنار عباس فاضل هادي3866211522154022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعقيل هاشم علي سبع3867211521231007

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى480اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيابراهيم اياد حسن نعمان3868211521278109

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479ثانوية االمال للبناتادبيهيفاء جاسم محمد مهدي3869211522153071

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478اعدادية القدس للبناتادبياية باسم محمد محي الدين3870211522110010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478ثانوية الطف المختلطةادبيداود سلمان تركي سلطان3871211521242006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478اعدادية الخيزران للبناتادبيايالف فليح حسن علي3872211522147010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعباس جاسم جعفر علي3873211521231005

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477اعدادية ابن الرومية للبنينادبيوليد صالح جدوع حميد3874211521037041

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيدموع ناصر عليوي ناصر3875211522097032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475ثانوية العدالة للبنينادبيعلي فيصل محمود حسين3876211521044019
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475اعدادية الفلق للبنينادبيمحمد ثامر خلف مصلح3877211521023070

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعمر علي محمد مطلك3878211521037023

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيهند خالد محمد بليص3879211522170042

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474اعدادية التحرير للبناتادبيورود عدنان حمادي خلف3880211522136062

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمعالي فالح مهدي بنيان3881211522260003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473اعدادية ديالى للبنينادبيصفوت محمد شوكت احمد3882211521012032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473ثانوية اول حزيران للبنينادبيضياء حسيب برهان نجم3883211521062023

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473اعدادية بلدروز للبنينادبيمشتاق طالب عبد احمد3884211521007062

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472ثانوية ام كلثوم للبناتادبينجالء عطيه علي حسن3885211522132086

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472اعدادية المركزية للبنينادبيمشتاق طالب خليل ابراهيم3886211521004067

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471اعدادية بابل للبناتادبيمروه ياس خضير عباس3887211522141076

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471اعدادية بابل للبناتادبيحوراء نجم عبود قنبر3888211522141031

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياستبرق عبد السالم عبد هللا جاسم3889211522097006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد فيصل حسين سالم3890211521038011

الطب/جامعة كربالء686ثانوية قزانية للبناتعلميمريم سامي اكرم خضر3891211512104020

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية القدس للبناتعلمينبأ محمد جميل علي3892211512110077

الصيدلة/جامعة كربالء677اعدادية النبوة للبناتعلميتقوى رافد مهدي جاسم3893211512145022

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية المعارف للبنينعلميعلي ابراهيم نايف هوه3894211511005113

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية التحرير للبناتعلميآيه خالد عبد الرحمن طعمه3895211512136004

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية الخالص للبنينعلميضرغام صباح عبد المهدي محمود3896211511002100

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الوجيهية للبنينعلميامير يوسف امر هللا عبد هللا3897211511030009

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666ثانوية اليازجي المختلطةعلميهبة خميس عباس جواد3898211512223009

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662اعدادية القدس للبناتعلميلبنى فؤاد هاشم محمد3899211512110070

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660اعدادية البينات للبناتعلميأفراح عالء زيدان خلف3900211512116002

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660اعدادية البينات للبناتعلميآالء أحمد حسين حسن3901211512116003

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية الخالص للبنينعلميأبراهيم عباس رشيد حسين3902211511002002

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميمصطفى حميد عبد القادر نصر هللا3903211511081041

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد رعد علي حسين3904211511005013

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654ثانوية رابعة العدوية للبناتعلمينور الهدى نجم عبد الحسين عباس3905211512160050

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية بابل للبناتعلميايمان ضياء نايف احمد3906211512141010

القانون/جامعة كربالء521اعدادية صدى التأميم للبنينادبيحسين سعاد رشيد فياض3907211521033014

القانون/جامعة كربالء512اعدادية الوجيهية للبنينادبيابراهيم فرحان سبع خميس3908211521030002

القانون/جامعة كربالء511ثانوية الطائف للبناتادبيزينب حمزة احمد علي3909211522159018

القانون/جامعة كربالء510اعدادية النضال للبنينادبيمالك حسن جواد كاظم3910211521029009
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القانون/جامعة كربالء506ثانوية الطف المختلطةادبيأمير علي عبد الكريم ناصر3911211521242001

القانون/جامعة كربالء505ثانوية المغيرة للبنينادبيصفاء تلفان خزعل شبيب3912211521051011

العلوم السياحية/جامعة كربالء462ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيصباح محمود حسين شيال3913211521217005

العلوم السياحية/جامعة كربالء457اعدادية الوجيهية للبنينادبيحسين علي كامل كاظم3914211521030013

العلوم السياحية/جامعة كربالء451اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسين تعبان اسماعيل خضر3915211521031004

العلوم السياحية/جامعة كربالء447ثانوية بني شيبان المختلطةادبيياسين رعد عبد الواحد عبد هللا3916211521224010

العلوم السياحية/جامعة كربالء447اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمخلد خليل اسماعيل خليل3917211521014057

العلوم االسالمية/جامعة كربالء455اعدادية صدى التأميم للبنينادبيمحمد عبد الهادي اسد محمد علي3918211521033040

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452اعدادية الوجيهية للبنينادبيشاكر محمود مراد عبد3919211521030023

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيفاطمه ليث حسين جميل3920211522220010

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية النسائم المختلطةادبيهبة فيصل عباس حسن3921211522254010

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميوهاب احمد رشيد جمعة3922211511065098

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية التحرير للبناتعلميلقاء اسماعيل عزاوي يحيى3923211512136065

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية الخيزران للبناتعلميسيماء علي عبد الستار عبد الرزاق3924211512147025

الهندسة/جامعة ذي قار653ثانوية العدنانية للبناتعلميامنه نجم عبد محمود3925211512094010

القانون/جامعة ذي قار504اعدادية القدس للبناتادبيهاجر ماجد رشيد حسين3926211522110054

القانون/جامعة ذي قار500ثانوية االنصاري للبنينادبيعباس صالح عجرش عبد هللا3927211521080014

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار442ثانوية المدائن المختلطةادبيهبة متعب محمود منشد3928211522227020

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار439اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفاطمه محمد نوري محمد3929211522100038

االعالم/جامعة ذي قار459ثانوية التضامن للبنينادبيكرار جعفر عباس عزاوي3930211521019016

االعالم/جامعة ذي قار458ثانوية الشهيد عون للبنينادبيمهدي عبد الرزاق حسوبي قيس3931211521050018

االعالم/جامعة ذي قار455ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيحاتم كريم ابراهيم جاسم3932211521222003

طب االسنان/جامعة كركوك682اعدادية الحجرات للبناتعلميآيات حمادي علي عزيز3933211512109002

طب االسنان/جامعة كركوك680اعدادية المقدادية للبناتعلميرسل حسين زعالن غضبان3934211512140087

طب االسنان/جامعة كركوك679اعدادية االنام للبناتعلميايالف علي ضاري هميل3935211512135021

طب االسنان/جامعة كركوك678اعدادية النبوة للبناتعلميفاطمه مثنى حيدر محمد3936211512145064

طب االسنان/جامعة كركوك677اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحيدر لطيف امين قادر3937211511010038

طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميبحور عامر علوان منصور3938211512134015

طب االسنان/جامعة كركوك676اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحسن عدنان مجيد غدير3939211511010027

طب االسنان/جامعة كركوك676اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد عامر ثامر حسن3940211511013074

طب االسنان/جامعة كركوك676ثانوية المحسن المختلطةعلميدعاء حيدر حسن مهدي3941211512225006

طب االسنان/جامعة كركوك676اعدادية العراقية للبناتعلميسرى محمد تركان ابراهيم3942211512139085

طب االسنان/جامعة كركوك675اعدادية النبوة للبناتعلميانفال مجيد صابر حميد3943211512145016

الهندسة/جامعة كركوك666اعدادية صدى التأميم للبنينعلمياحمد محمد علي عبد هللا3944211511033007
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الهندسة/جامعة كركوك666اعدادية االنام للبناتعلميدعاء عبد الحميد عبد المجيد حبيب3945211512135057

الهندسة/جامعة كركوك664اعدادية اسد هللا للبنينعلميحسين أبراهيم حسين لطيف3946211511017016

الهندسة/جامعة كركوك663اعدادية االنام للبناتعلميشيدا عباس محمد علي3947211512135122

الهندسة/جامعة كركوك663اعدادية االنام للبناتعلميهافين قيس احمد امير دوس3948211512135184

الهندسة/جامعة كركوك663ثانوية الجواهري للبنينعلمياحمد محمد نجم عبد هللا3949211511020011

الهندسة/جامعة كركوك663ثانوية الطائف للبناتعلميايمان خضير حسن هادي3950211512159004

الهندسة/جامعة كركوك658اعدادية االنام للبناتعلميابرار سمير نظام الدين شمس الدين3951211512135003

الهندسة/جامعة كركوك655اعدادية المركزية للبنينعلميحيدر علي حسين زيدان3952211511004056

الهندسة/جامعة كركوك655اعدادية االنام للبناتعلميياسمين برهان عبد الرحيم رضا3953211512135194

الهندسة/جامعة كركوك654اعدادية ام حبيبة للبناتعلميضفاف محمد عبد الحسن عويد3954211512121047

الهندسة/جامعة كركوك652اعدادية القدس للبناتعلميآالء محمود عبد الوهاب محمود3955211512110002

الهندسة/جامعة كركوك651ثانوية االنصاري للبنينعلمياحمد عيدان ياسر ورد3956211511080004

الهندسة/جامعة كركوك651اعدادية الخيزران للبناتعلمياالء قاسم احمد خميس3957211512147006

الهندسة/جامعة كركوك650ثانوية الوطن للبنينعلميعلي فائق مسعود سلمان3958211511079021

العلوم/جامعة كركوك647اعدادية الحجرات للبناتعلميناهده رحيم ابراهيم محمد3959211512109032

العلوم/جامعة كركوك585اعدادية خانقين للبنينعلميعلي حسين خدا مراد ابراهيم3960211511011094

العلوم/جامعة كركوك584اعدادية الزيتونة للبناتعلميضحى قاسم اكبر شير علي3961211512092098

العلوم/جامعة كركوك583ثانوية الفراهيدي للبنينعلميشيالنه اكرام علي امين3962211512027012

العلوم/جامعة كركوك581اعدادية خانقين للبنينعلميأبراهيم سالم جوهر أحمد3963211511011001

العلوم/جامعة كركوك576اعدادية االنام للبناتعلمياستبرق ابراهيم يوسف محمد3964211512135007

العلوم/جامعة كركوك575اعدادية خانقين للبنينعلميحيدر حسين علي عباس3965211511011050

العلوم/جامعة كركوك566اعدادية االنام للبناتعلميميامين وسمي علي جمعه3966211512135166

العلوم/جامعة كركوك565اعدادية الزيتونة للبناتعلميأورفا سمير صبري محمد3967211512092007

العلوم/جامعة كركوك563اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميخالد فايق خضير عباس3968211511014075

العلوم/جامعة كركوك562ثانوية بردى المختلطةعلميسرمد رمضان جاسم دروش محمد3969211511229008

التمريض/جامعة كركوك653اعدادية الخالص للبنينعلميياسين طامي عيال هادي3970211511002196

التمريض/جامعة كركوك652ثانوية الراية للبنينعلميحسين جليل محمد علي عبد الغني3971211511021004

التمريض/جامعة كركوك650اعدادية اسد هللا للبنينعلميعلي عبد الغفور عبد الجبار محمود3972211511017042

التمريض/جامعة كركوك648اعدادية الخالص للبنينعلميعمر سعد عبد النبي ياس3973211511002134

التمريض/جامعة كركوك611اعدادية تماضر للبناتعلميشذى حمزه كريم حمدان3974211512091036

التمريض/جامعة كركوك611اعدادية المقدادية للبناتعلميسارة يعقوب ثامر محمد3975211512140128

التمريض/جامعة كركوك611اعدادية المقدادية للبناتعلميرقيه خليل منصور فياض3976211512140096

التمريض/جامعة كركوك610اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميمروه سعد كامل جواد3977211512097093

التمريض/جامعة كركوك606اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه محمد علوان خطاب3978211512138117
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التمريض/جامعة كركوك604ثانوية فاطمة للبناتعلميافراح عامر سلمان صالح3979211512105003

التمريض/جامعة كركوك600ثانويه الفجر الجديد االهليه للبناتعلمينوال حسن عبد حسين3980211512162010

التمريض/جامعة كركوك599ثانوية المروة للبناتعلميشهد صالح صبري خميس3981211512158014

التمريض/جامعة كركوك596اعدادية الفاضالت للبناتعلميضحى اسماعيل حسن فليح3982211512102066

التمريض/جامعة كركوك595ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميهبه أحمد محمد وحاد3983211512170032

التمريض/جامعة كركوك593ثانوية العدنانية للبناتعلميرفيده يوسف حسين عليوي3984211512094035

التمريض/جامعة كركوك591ثانوية العقيلة زينب للبناتعلميمروة تحسين علي حسين3985211512166011

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك551اعدادية النازحين االولى للبنينعلمياحمد خالد عبد الحكيم سليمان3986211511085009

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك537ثانوية التأميم للبناتعلميجوانه عيسى موسى ابراهيم3987211512111009

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك585اعدادية الزيتونة للبناتادبيسوزان احسان حسين جواد3988211522092052

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك555اعدادية شورش للبنينادبيهاويار حسن حاج مراد علي مراد3989211521076160

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك540ثانوية الجبل للبنينادبيأسامة داود سلمان شلش3990211521036002

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك533اعدادية الزيتونة للبناتادبيفيان عبد الرحمن داود كاظم3991211522092067

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك531اعدادية الزيتونة للبناتادبينيكار جالل عباس ولي3992211522092077

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك524اعدادية شورش للبنينادبيحسين صباح سمين حسن3993211521076027

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك519ثانوية التأميم للبناتادبيسرى ستار فارس جمعه3994211522111022

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك519ثانوية ام كلثوم للبناتادبيميديا خليل سيد اغا بابا صغر3995211522132079

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك516اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى محمد ولي حسن3996211521076155

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك513ثانوية ام كلثوم للبناتادبينورا احمد الياس علي3997211522132095

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك512اعدادية الزيتونة للبناتادبيسوزان عدنان عباس سهر3998211522092053

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك507ثانوية الجبل للبنينادبيمهنا خالد تولي خلف3999211521036009

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك506اعدادية شورش للبنينادبيسوران احسان حسين جواد4000211521076050

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك504اعدادية الزيتونة للبناتادبيعذراء قيس شهاب احمد4001211522092062

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك503اعدادية الزيتونة للبناتادبيآية علي حيدر مايخان4002211522092009

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك502ثانوية الوالء المختلطهادبيعبد الغفار احمد شنو خليفه4003211521236017

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك498ثانوية ام القرى للبناتادبيمروة سلمان احمد محمد4004211522127033

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الخالق شالل عبد الخالق هذال4005211521038082

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعثمان مطلك تركي عليوي4006211521273031

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495اعدادية صدى التأميم للبنينادبياحمد خليل محمد حميد4007211521033004

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك494اعدادية شورش للبنينادبيأحمد حميد سعيد نريمان4008211521076004

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك490اعدادية الزيتونة للبناتادبياسراء عباس عبد الستار ابراهيم4009211522092011

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك490ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمازن يحيى متعب محمود4010211521059024

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486اعدادية تماضر للبناتادبيشيماء عبد الرزاق اسماعيل ناصر4011211522091048

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485ثانوية الوالء المختلطهادبيأديب حسن علي نجم4012211521236001
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القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485اعدادية ديالى للبنينادبيحسين خالد خليل ابراهيم4013211521012019

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473اعدادية شورش للبنينادبيحيدر عبد الكريم خليل خورشيد4014211521076039

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472اعدادية صدى التأميم للبنينادبيحيدر عدنان حيدر رفعت4015211521033016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471اعدادية شورش للبنينادبيمحمد جبار مدحت محمد4016211521076115

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء ليث لطيف احمد4017211522164013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469اعدادية الزيتونة للبناتادبيانوار خالد صالح احمد4018211522092018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468اعدادية المعارف للبنينادبيصهيب وليد عيسى خلف4019211521005022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيهشام محمد حسين سليم4020211521010066

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465ثانوية الخلود للبناتادبيتقى عبد الرسول سلمان عبد االمير4021211522164004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيوجدان حسين علي خضير4022211522208017

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465ثانوية الفراهيدي للبنينادبيسيف محارب محمد ابراهيم4023211521027024

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465ثانوية بردى المختلطةادبينريمان احمد علي فرحان4024211522229006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيانفال سعيد محمد حسن4025211522099010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمحمد فالح ثامر زيدان4026211521027042

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463ثانوية الغيث المختلطةادبيصالح سلمان حسن احمد4027211521247005

طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية الغد المشرق للبنينعلمياحمد ساجد كاظم محمد4028211511063005

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية النبوة للبناتعلميمروة محمد عبد الواحد شهاب4029211512145068

طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية العراقية للبناتعلميهدى محمد عبد الرضا علوان4030211512139142

طب االسنان/جامعة واسط679ثانوية الحريه للبناتعلميعفراء ماجد حسن فليح4031211512143100

طب االسنان/جامعة واسط678اعدادية الخالص للبنينعلميعباس جاسم محمد محسن4032211511002103

الهندسة/جامعة واسط653اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعباس ستار مصطفى محمد4033211511031023

العلوم/جامعة واسط571ثانوية السكري للبنينعلميعباس حسين خليفه عبد الوهاب4034211511046003

العلوم/جامعة واسط555ثانوية الفارابي للبنينعلميمصطفى طالب جميل عيسى4035211511026043

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية كنعان للبنينعلميحيدر جرجيس ثعبان محمد4036211511013029

الصيدلة/جامعة ميسان673اعدادية المنتهى للبناتعلميضحى مشتاق وهيب أحمد4037211512103043

الهندسة/جامعة ميسان659اعدادية الخالص للبنينعلميمنتصر كاظم مهدي حمودي4038211511002186

التمريض/جامعة ميسان608ثانوية اليرموك للبناتعلميمريم عماد محمود مزعل4039211512125030

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الفاضالت للبناتعلميزينب كاظم بندر حيدر4040211512102051

العلوم/جامعة المثنى544ثانوية المستقبل للبنينعلمياحمد ماجد محمد عبد4041211511028001

الهندسة/جامعة سامراء638اعدادية الزيتونة للبناتعلميئاريز غالب عزيز محمود4042211512092001

الهندسة/جامعة سامراء629اعدادية القرطبي للبنينعلميعبد الحميد رشيد حميد مجيد4043211511054035

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء646اعدادية بابل للبناتعلميحنين سلمان حمود عبد4044211512141014

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء638اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينمارق كمر عبد علي4045211512090099

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء637اعدادية نبراس االمل االهلية للبناتعلميسجى مثنى محسن عبد4046211512173008
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العلوم التطبيقية/جامعة سامراء632اعدادية الزهراء للبناتعلمينور هيثم خضر عباس4047211512138154

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء622اعدادية القرطبي للبنينعلميهيثم سعد عدوان خلف4048211511054073

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618ثانوية الحريه للبناتعلميزينب عبد الوهاب خميس حسن4049211512143068

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617اعدادية كنعان للبنينعلميمصطفى كمر عبد علي4050211511013091

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء614اعدادية بلدروز للبنينعلميحسن علي فليح حسن4051211511007023

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605اعدادية القرطبي للبنينعلميمحمد وليد حمد حسين4052211511054060

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603اعدادية بلدروز للبنينعلمياحمد هيثم نصيف جاسم4053211511007014

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579اعدادية تماضر للبناتعلميبسمه ثاير عبد اللطيف محمود4054211512091011

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577ثانوية العدنانية للبناتعلميفاطمه محمد يونس محمد4055211512094070

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574اعدادية القرطبي للبنينعلمياحمد ابراهيم كرجي كاظم4056211511054003

االثار/جامعة سامراء473اعدادية الزهراء للبناتعلميفرح عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق4057211512138118

االثار/جامعة سامراء423ثانوية اور المختلطةعلميحسن علي لطيف احمد4058211511211005

االثار/جامعة سامراء463اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء سامي نصيف كاظم4059211522100023

االثار/جامعة سامراء443اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايالف اسماعيل خليل محمد4060211522100004

االثار/جامعة سامراء437ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبياحمد عماد متعب محمد4061211521276003

االثار/جامعة سامراء436اعدادية كنعان للبنينادبيقيصر نصيف جاسم محمد4062211521013035

االثار/جامعة سامراء432اعدادية القرطبي للبنينادبيمصطفى صبحي عبد الجبار عبد4063211521054064

االثار/جامعة سامراء428اعدادية االمام الزهري للبنينادبيأحمد طه رشيد خلف4064211521052003

االثار/جامعة سامراء425ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد موسى عبد هللا داود4065211521272075

االثار/جامعة سامراء424اعدادية المركزية للبنينادبيعلي صالح سعد أحمد4066211521004049

االثار/جامعة سامراء421اعدادية شورش للبنينادبيدانا ثامر مصطفى عبد هللا4067211521076042

العلوم االسالمية/جامعة سامراء442ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمراد جتين اكرام علي4068211521027044

العلوم االسالمية/جامعة سامراء434ثانوية عائشة للبناتادبيسجى ربيع محمد محمود4069211522101030

العلوم االسالمية/جامعة سامراء428ثانوية تدمرللبناتادبيهدير حسين كاظم جواد4070211522131014

العلوم االسالمية/جامعة سامراء427ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيتيسير ابراهيم كنوش فرحان4071211521261004

العلوم االسالمية/جامعة سامراء421ثانوية الوطن للبنينادبيفراس رحمن احمد سلمان4072211521079027

العلوم االسالمية/جامعة سامراء421اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهبه جمال خالد عبد الواحد4073211522090041

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420اعدادية المعارف للبنينادبيحازم عبد هللا عبد جسام4074211521005012

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420ثانوية البوادي المختلطةادبيعمر عبد العزيز سعود ريحان4075211521216015

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد باقر جاسم حسين عبد هللا4076211521077098

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر536اعدادية القرطبي للبنينعلميعالء احسان احمد صالح4077211511054043

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603اعدادية المقدادية للبناتعلميكوثر طارق عبد الرحمن عبد العزيز4078211512140206

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء594ثانوية ام عمارة للبناتعلميطيبه يوسف سليمان كتاب4079211512107025

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء580ثانوية الزهور للبناتعلميشيماء رشيد حميد سعيد4080211512113029
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علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء517اعدادية المركزية للبنينعلميبسام ياسين مخلف الحمد4081211511004037

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية ميثم التمار للبنينعلميقاسم عبد المنعم عبد االمير احمد4082211511025031

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء608ثانوية العدنانية للبناتعلميفرقان عبد الحكيم صالح عبد القادر4083211512094072

الطب/جامعة نينوى672ثانوية ايمن األهلية للبنينعلميعبد هللا عادل سلمان قدوري4084211511066006

الطب/جامعة نينوى671اعدادية كنعان للبنينعلميحسين عزيز حمزة عبد هللا4085211511013025

الطب/جامعة نينوى671اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمحمود علي محمود احمد4086211511033085

الطب/جامعة نينوى670ثانوية العدالة للبنينعلميعمر وليد يوسف رميض4087211511044007

الطب/جامعة نينوى670اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمحمد طه ياسين جبارة4088211511065066

الطب/جامعة نينوى670اعدادية كنعان للبنينعلميسكر سلطان سكر مسلم4089211511013037

الطب/جامعة نينوى669ثانوية اليرموك للبناتعلميآيه خليفه احمد نصيف4090211512125001

الطب/جامعة نينوى669ثانوية العدنانية للبناتعلميجنان لؤي عبد الجليل عمران4091211512094021

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600اعدادية المعارف للبنينعلميعلي محسن سليمان داود4092211511005128

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595اعدادية االنام للبناتعلميمنور معيوف ذنون حنتوش4093211512135165

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572اعدادية مندلي للبنينعلميفاروق فيصل عبعوب يعقوب4094211511034032

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى565اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميامير عبد المنعم خضير عباس4095211511003013

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561اعدادية النازحين االولى للبنينعلميعلي غزوان طارق جليل4096211511085091

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552اعدادية خانقين للبنينعلميفداء طه ابراهيم سيفي4097211511011120

الطب/جامعة الفلوجة677.2ثانوية الفراقد للبناتعلميرند عالء الدين خورشيد مراد4098211512148005

الطب/جامعة الفلوجة677اعدادية القرطبي للبنينعلميحسام ثاير كاظم كيطان4099211511054019

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية الحريه للبناتعلميدينا قاسم يحيى حمود4100211512143038

الطب/جامعة الفلوجة674ثانوية الحريه للبناتعلميظالل مثنى محمد ابراهيم4101211512143096

الطب/جامعة الفلوجة674ثانوية الحريه للبناتعلميشمس عمار جميل مجيد4102211512143085

الطب/جامعة الفلوجة674اعدادية الفاضالت للبناتعلميآيات احمد عبد ولي4103211512102002

القانون/جامعة الفلوجة477اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيسجاد عمار عزيز ولي4104211521278046

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة426اعدادية االنام للبناتعلميانفال عبد اللطيف حسيب غيدان4105211512135020

التمريض/جامعة تلعفر497اعدادية تماضر للبناتعلمياشجان وليد كريم داهوك4106211512091007

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية المركزية للبنينعلميعلي قاسم ابراهيم علوان4107211511004099

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية ميثم التمار للبنينعلمياحمد محسن حسين علوان4108211511025007

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمصطفى سالم علي رشيد4109211511003108

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت592اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمينور الهدى علي حسين علي4110211512097101

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت588اعدادية القدس للبناتعلميفاطمه سعد محمد علي حسين4111211512110066

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت572ثانوية جمانة للبناتعلمينبأ علي محمود علي4112211512095027

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية النبوة للبناتعلميزهراء مؤيد حسن خضير4113211512145040

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسداد هاشم نجم عبد هللا4114211512090053

185 من 121صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666اعدادية المعارف للبنينعلميعلي فاضل علي حسين4115211511005126

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية الزهراء للبناتعلميتغريد مجيد حميد مجيد4116211512138039

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665ثانوية جمانة للبناتعلميآالء قصي شاكر ناجي4117211512095002

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665ثانوية الحريه للبناتعلميآبرار حاتم صادق مهدي4118211512143001

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية مندلي للبنينعلميمحمد نوري حوم كردي4119211511034044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميوسام جمال علي خلف4120211511065093

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميحسام حسن زيدان خلف4121211511065022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581اعدادية النازحين االولى للبنينعلمياسماعيل حسين احمد خالد4122211511085023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية بلدروز للبنينعلميكرار محمد علي محمد4123211511007081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579ثانوية المأمون المختلطةعلميادور حميد رشيد محمد4124211511212003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميميثاق طالب محمد علوان4125211511263030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمصطفى خالد تركي صالح4126211511065079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576ثانوية الفارابي للبنينعلميعباس محمد مهدي محمد علي4127211511026015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعلي صالح وادي اسماعيل4128211511038057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571اعدادية الوجيهية للبنينعلميمصطفى قصي احمد مهدي4129211511030051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميخطاب عمر صبحي صالح4130211511010039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569اعدادية المركزية للبنينعلميياسر سالم توفيق سلمان4131211511004163

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524ثانوية السرمد للبناتعلميميمونه شكري صالح مهدي4132211512157017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية المقدادية للبناتعلميمريم سمعان اسود جاسم4133211512140221

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516ثانوية التأميم للبناتعلميتقى خالد احمد هواس4134211512111008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميفاطمه طاهر مولود جمعه4135211512099034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615اعدادية الطلع النضيد للبنينعلمييونس مطشر جمعة حمد4136211511038104

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555اعدادية النبوة للبناتعلميرسل مجيد فاضل مجيد4137211512145029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541ثانوية الفراهيدي للبنينعلميليلى علي حمد حمادي4138211512027018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعائشه كمال رمضان ابراهيم4139211512027015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532ثانوية التأميم للبناتعلميفاطمه محمد عبد هللا محمد4140211512111030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531اعدادية الحجرات للبناتعلميمروه زين العابدين ابراهيم حبيب4141211512109028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531ثانوية بنت العراق المسائية للبناتعلمينورس علي لطيف حسين4142211512293007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525اعدادية المقدادية للبناتعلميجنان حسين محمود وهاب4143211512140062

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524اعدادية التحرير للبناتعلميساره صالح حسن ميرزا4144211512136034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية الخيزران للبناتعلمينور الهدى برهان سليمان عبد الرزاق4145211512147046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية تماضر للبناتعلميساره حمير أجود مصلح4146211512091028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمياستبرق حميد محمد محمود4147211512137001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية االنام للبناتعلميغفران ياسين احمد اسماعيل4148211512135139
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية االنام للبناتعلميرسل حسين كمال يادكار4149211512135070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية الحجرات للبناتعلميأيمان محيه علي قادر4150211512109003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية المقدادية للبناتعلميدعاء محمد موسى محمد4151211512140074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512ثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلمياسراء ابراهيم حسين محيميد4152211512217001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد جمال نامكة شاه مراد4153211511005008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميعلي رعد علي خيار4154211511208016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية اول حزيران للبنينعلميهاني عطية محمد جاسم4155211511062064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية الوجيهية للبنينعلميعماد وليد جابر عواد4156211511030036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577ثانوية بردى المختلطةعلميمحمد ناهض صبحي محمد4157211511229033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576ثانوية المستقبل للبنينعلميمثنى حسن جدوع ياسين4158211511028015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574ثانوية المأمون المختلطةعلميهيثم مؤيد عايش مخلف4159211511212022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية المتنبي المختلطةعلميرافد حكيم جاسم احمد4160211511226014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية نوح للبنينعلميعباس فاضل خليل مطلك4161211511053012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميحيدر محمد علي جاسم4162211511065029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563ثانوية بردى المختلطةعلميفؤاد جاسم محمد غافل4163211511229028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية المتنبي المختلطةعلميياسر ثامر ظاهر جرمط4164211511226047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميحسين صبح أمين خليل4165211511065026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية المتنبي المختلطةعلميمرتضى محمد صبري نصيف4166211511226039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556ثانوية الشهيد عون للبنينعلميعباس محمد عبد الواحد عباس4167211511050011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549اعدادية القرطبي للبنينعلميعمار ماجد سلمان عنزان4168211511054048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميعلي سالم ميرزا ابراهيم4169211511270044

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613اعدادية القرطبي للبنينعلميمحمد حامد نهر بالل4170211511054055

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593اعدادية المعارف للبنينعلميمؤمن ستار لطيف حسين4171211511005148

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591ثانوية النظامية المختلطةعلميفاضل حسن جابر حسين4172211511206025

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582اعدادية القرطبي للبنينعلميمصطفى محمد يوسف علي4173211511054065

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581اعدادية مندلي للبنينعلميمحمد كاظم داود فزع4174211511034043

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية القرطبي للبنينعلميتمام خيون محمود زهو4175211511054017

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية مندلي للبنينعلميعباس مظهر حسن علي4176211511034017

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579اعدادية المقدادية للبنينعلميعلي ابراهيم سلمان محمد4177211511039013

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية مندلي للبنينعلميحسام علي نوري مغير4178211511034007

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميعبد هللا جاسم محمد عبد الحميد4179211511001042

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد ثاير عبد العزيز خميس4180211511005007

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية ابن الرومية للبنينعلميغسان هاشم حمود لطيف4181211511037026

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعيدان سعيد محمد مصطفى4182211511027024
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الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد مجيد حميد عباس4183211511014029

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمحمد رياض فهد صالح4184211511001059

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميانس طه احمد عبد هللا4185211511038015

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554اعدادية المقدادية للبنينعلميمحمد خالد علي خليل4186211511039020

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549ثانوية االصالح المختلطةعلمييوسف عكاب يوسف محمد4187211511264037

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية المحسن المختلطةعلميوليد نظام عبد هللا محمد4188211511225044

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568ثانوية بالط الشهداء للبنينعلميمهند محمد عبد حسن4189211511058043

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميعبد هللا أياد عبد رشيد4190211511065038

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميغياث ثامر احمد خضير4191211511065056

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636ثانوية الفراهيدي للبنينعلميجيهان فاتح مصطفى زين العابدين4192211512027008

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597اعدادية االنام للبناتعلميايه حمزه محمد حسن4193211512135025

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593اعدادية خانقين للبنينعلميياسر اكرم عبد هللا ابراهيم4194211511011210

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592ثانوية الفراهيدي للبنينعلميضياء الدين غفور جابر مجيد4195211511027016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية الزهراء للبناتعلميسلوى محمد كاظم اسماعيل4196211512138090

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية ابن الرومية للبنينعلميعبد الهادي كاظم خلف جدوع4197211511037022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية اول حزيران للبنينعلميمحمد عبد هللا علي عبد الحميد4198211511062051

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483ثانوية حمرين المختلطةعلميصفاء حسيب داود عبد4199211511205010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482ثانوية الحمائم للبناتعلميسماح حسين رفعت عزيز4200211512122020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية المقدادية للبناتعلميبراق علي خليل علي4201211512140049

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمياستبرق عادل محمود حزوم4202211512137002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481ثانوية الحسام للبنينعلميمثنى غضبان جوير هديب4203211511070027

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعبد الرحمن سعد هاشم حسين4204211511052024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم أحمد أكرم سبع4205211512138126

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلميحسين عبد هللا حسين اينه4206211511217005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية ابن الفارض للبنينعلميعلي حسين كاظم عبود4207211511015015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد كريم علي عبد4208211511005172

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية خانقين للبنينعلميريناس محمد رشيد علي4209211511011060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية ديالى للبنينعلميسمير اسامة محمد تركان4210211511012022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميشروق رافد محمد حسين4211211512137062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475ثانوية الوطن للبنينعلميمصطفى محمد جواد كاظم4212211511079038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474ثانوية ابن الفارض للبنينعلميايه سرحان عبد هللا عباس4213211512015002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية المقدادية للبناتعلميشيماء باسم خليل ابراهيم4214211512140160

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمهدي كريم احمد محمد4215211511085152

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية المعارف للبنينعلميعلي قاسم شهاب علي4216211511005127
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعبد هللا شاكر محمود خليفه4217211511010065

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميأروى قيس صالح شكور4218211512099001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية االنام للبناتعلميعذراء محمد عبد الرحمن محمود4219211512135134

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468اعدادية المنتهى للبناتعلمينبأ عمر ابراهيم نايف4220211512103070

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميهبه محمود شياع عناد4221211512090112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد حمد خلف ضاحي4222211511005158

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية ديالى للبنينعلميعبد الحميد تحسين قادر عرمان4223211511012026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية المعارف للبنينعلميمحمود حافظ محمود علي4224211511005180

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462ثانوية الحسام للبنينعلميابراهيم مشرع ابراهيم زيدان4225211511070002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية الفارابي للبنينعلمييحيى ثائر هادي كاظم4226211511026046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية الوطن للبنينعلميسيف عماد هادي علي4227211511079013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميسيف احمد هادي جريان4228211511003045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456ثانوية االمامة للبنينعلميقدوري محمود محمد خميس4229211511083014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية االنصاري للبنينعلميعلي محمود حمد خلف4230211511080024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميسميه علي حسين نصيف4231211512137060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية بردى المختلطةعلميعلي حسين عبد سالم4232211511229017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد اكرم محمد علي محمد4233211511011131

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية بالط الشهداء للبنينعلميعلي سعد علي صالح4234211511058025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الطلع النضيد للبنينعلمياحمد رشيد سلمان حسين4235211511038006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية دمشق للبنينعلميعلي حسن حميد اسود4236211511048007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية القرطبي للبنينعلمياحمد عماد كاظم كريم4237211511054008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية المحسن المختلطةعلمينجم عبد هللا علوان حسين4238211511225042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية بلدروز للبنينعلميفليح عبد الحميد فليح حسن4239211511007079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية ميثم التمار للبنينعلمياثير علي غربي جاسم4240211511025003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الخالص للبنينعلميمهيمن عباس جاسم محمد4241211511002191

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية خانقين للبنينعلميمصطفى ازاد صالح الدين فتاح4242211511011181

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية النازحين االولى للبنينعلميعبد الحافظ ابراهيم خداداد خسرو4243211511085068

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية492ثانوية الفراهيدي للبنينعلميرواء شيركو احمد حسين4244211512027009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية490اعدادية الزيتونة للبناتعلميشهد احمد منصور خلف4245211512092092

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية االنام للبناتعلميعبير يونس محسن علي4246211512135132

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعمر شهاب احمد خليل4247211511038065

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية خانقين للبنينعلميزياد طارق ابراهيم اسماعيل4248211511011062

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد محسن فتح هللا سعد هللا4249211511011170

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468اعدادية الحجرات للبناتعلميجوان قاسم محمد امين احمد4250211512109010
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوية حمرين المختلطةعلميبهاء جاسم حمد ابراهيم4251211511205004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الفلق للبنينعلميعز العرب ابراهيم نايف حمد4252211511023029

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية خانقين للبنينعلميعلي ايوب سعدي شفي4253211511011090

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية االنام للبناتعلمينيان احمد وسين هللا داد4254211512135179

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية االنام للبناتعلميروزان محمد علي بك امين4255211512135076

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية بوتان المسائية للبنينعلميعلي هاشم فتح هللا عباس4256211511270048

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية خانقين للبنينعلميعلي سلمان علي عسكر4257211511011100

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية خانقين للبنينعلميأمير عدنان احمد بابير4258211511011005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية االنام للبناتعلميديانا اركان بابان غيدان4259211512135059

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية خانقين للبنينعلميمهند عدنان شيرخان نوروز4260211511011197

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الزيتونة للبناتعلميسوسن علي محمود احمد4261211512092088

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الفراهيدي للبنينعلميفؤاد عبد الستار حمودي ابراهيم4262211511027025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية االنام للبناتعلميديانا ابراهيم محمد محمد امين4263211512135058

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية صدى التأميم للبنينعلميعادل صباح صادق سلمان4264211511033042

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمصطفى محمود كريم محمد4265211511085150

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية اول حزيران للبنينعلميأبراهيم فاضل عباس حسين4266211511062001

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد نجم مجيد رستم4267211511027031

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية االنام للبناتعلميحنيفة عبد الكريم محمود حيدر4268211512135050

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية الفلق للبنينعلميبكر سالم عز الدين ابراهيم4269211511023011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية الزيتونة للبناتعلميشيماء يوسف جهانكير محمد4270211512092096

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميسجاد خالد كريم ناصر4271211511263009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية المتنبي المختلطةعلميوسيم شاكر محمود مصلح4272211511226045

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميحوراء نعمان خضير عباس4273211512170007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميمصطفى قيصر قاسم محمد4274211511059022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحيدر حكمت عبد الهادي عدوان4275211511014067

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513اعدادية مندلي للبنينعلميعلي خالد جعفر عباس4276211511034025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميرقيه عبد الواحد جاسم صالح4277211512134024

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميُعال عبد الحسين حميد جواد4278211512118029

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية بابل للبناتعلميسجى حكمت بدر مجيد4279211512141046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية اول حزيران للبنينعلميأحمد مؤيد بهجت رفعت4280211511062007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية صدى التأميم للبنينعلميباسم كريم خلف محمد4281211511033015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلمينور جاسم محمد خورشيد4282211512100035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعلي ظاهر عدنان سعيد4283211511038058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية الحسام للبنينعلميصفاء الدين طه ياس خضير4284211511070018
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية المتنبي المختلطةادبينازك أحمد حسين علوان4285211522226029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية المعارف للبنينادبيحاتم هادي حميد خلف4286211521005010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية المقدادية للبناتادبيفردوس خضير عبد حسين4287211522140099

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية االمال للبناتادبيمها عبد المنعم هاشم مجيد4288211522153059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد قاسم عبد الحسن وهيب4289211521042027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيأسماء طه حميد لطيف4290211522090005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعباس محمود هجهوج مصحف4291211521081032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينوره زياد راسم محمد4292211522165035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358ثانوية دمشق للبنينادبيعبد هللا عالوي محمد محمود4293211521048010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358اعدادية شورش للبنينادبيمحمد خليل حسين حسن4294211521076120

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمحمد عباس علي فرج4295211521058052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيرياض صالح سلطان حاجم4296211521065032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية قنديل المختلطةعلميرياض كاظم اسماعيل عبد هللا4297211511256007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية االنصاري للبنينعلميعمر خلف حسن ضاحي4298211511080026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الزيتونة للبناتعلميفاطمه عبد الكريم صبري سمين4299211512092107

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية خانقين للبنينعلميهوزاك وريا علي عيسى4300211511011204

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية قنديل المختلطةعلميسيف احمد اسماعيل عبد هللا4301211511256008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية ديالى للبنينعلميطه عباس محمد سلطان4302211511012024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية خانقين للبنينعلميعلي عبد هللا علي حسين4303211511011109

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية االنام للبناتعلمياريفان ابراهيم برانازار جهانكير4304211512135005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية المتنبي المختلطةعلميحسن هاشم سلمان سالم4305211511226012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية البشير للبنينادبيزياد طارق أحمد وهيب4306211521057013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الحجرات للبناتادبينور سليمان مرشد مجيد4307211522109040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى نجم عبد حمد4308211521278100

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الفراهيدي للبنينادبيجمعه سرتيب رشيد انجه4309211521027014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيياسر كاظم جواد جوهر4310211521065100

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمهند محارب محمد ابراهيم4311211521027048

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية الفراهيدي للبنينادبيآويزان محمد حسن علي4312211522027003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين علي حسين ساهي4313211521065027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد عالء محمد جاسم4314211521054008

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميموسى محمد اسماعيل بيات4315211511038100

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية االنصاري للبنينعلمياالمين احمد كريم عاصي عبيد4316211511080006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية رزكاري المسائية للبناتعلميزينب محمد جاسم مدحت4317211512290009

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية اليرموك للبناتعلميعلياء حكيم ابراهيم دراغ4318211512125024
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية االنصاري للبنينعلميسمية جبار عبد هللا احمد4319211512080006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية ابن الهيثم للبنينعلمييوسف محمد صالح مهدي4320211511016029

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميرقيه يوسف ماطر عويد4321211512118015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميزيدون خالد عبد الرحيم جاسم4322211511014081

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمصطفى طارق سعيد غايب4323211511014194

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الفلق للبنينعلميمحمد اسماعيل ابراهيم خالد4324211511023043

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية صدى التأميم للبنينعلميعقيل برهان عريان سمين4325211511033045

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميزينب حسن عون مهدي4326211512160025

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية590ثانوية حمرين المختلطةعلميدريد شاكر محمود اسماعيل4327211511205008

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490ثانوية عتبة للبناتعلميزهره فهد ابراهيم مجلي4328211512167005

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية اسد هللا للبنينعلميعبد الكريم راسم أحمد سعيد4329211511017034

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميزياد طارق محمد نجم4330211511038034

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية544اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميمحمد جمال أسد مصطفى4331211511031042

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية البينات للبناتعلميزينب قاسم علي عنفوص4332211512116020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية520اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعباس مؤيد صادق محمد4333211511003051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية المقدادية للبناتادبيحنين وليد عبود ابراهيم4334211522140033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية ابن الفارض للبنينادبيامنه سعد لطيف شفيق4335211522015001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية اول حزيران للبنينادبياسامة براء علي حميد4336211521062007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الفاضالت للبناتادبيحوراء مراد كاظم داود4337211522102009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية شورش للبنينادبيعلي كرمياني أحمد محمد موسى4338211521076083

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية ديالى للبنينادبيحسين صباح أحمد صالح4339211521012020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية القرطبي للبنينادبيحسام علي حسين حداوي4340211521054019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية بني سعد للبنينعلمياحمد ناظم عبد الشريف حسين4341211511008007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية بلدروز للبنينعلمياحمد نافع غافل عباس4342211511007012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية االمامة للبنينادبيعلي حسين علي كاظم4343211521083013

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحمزه احمد سهيل نجم4344211521003014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426الخارجيونادبيعلي رائد حيدر رفعت4345211521400027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427الخارجيونادبيمحمد قاسم علي عنفوص4346211521400047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675ثانوية ام عمارة للبناتعلميايمان عبد القادر خضير احمد4347211512107007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية الزهراء للبناتعلميهبه احمد شاكر محمود4348211512138159

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الوجيهية للبنينعلميعلي هيثم علي كاظم4349211511030035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية الزهور للبناتعلمينور صباح فرهود محمد4350211512113046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميعلياء فاضل جواد كاظم4351211512016012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية بابل للبناتعلميحنين هيثم محمد منصور4352211512141015
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية بابل للبناتعلميساره هيثم فتاح محمود4353211512141044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية تدمرللبناتعلميريام محمود حسين كاظم4354211512131003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية عتبة للبناتعلميفردوس عباس أحمد عباس4355211512167009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميعلي ابراهيم مهدي حسن4356211511208015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلمينور نبيل سامي ذياب4357211512098051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية احمد شوقي المختلطةعلمينوره حسين عوده محمد4358211512231019

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683اعدادية بابل للبناتعلميشذى فاضل عبد الواحد نصيف4359211512141047

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية النظامية المختلطةعلميأنمار أسد صاحب صعب4360211511206007

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية الشهيد عون للبنينعلميحيدر عبد الرزاق حسوبي قيس4361211511050006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية الزهور للبناتعلميآالء رشيد حميد سعيد4362211512113001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662ثانوية اليازجي المختلطةعلميوليد صاحب حسين علي4363211511223032

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلمياسراء احمد سلمان عبد هللا4364211512098005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمد صباح احمد محمد4365211511007089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمد ناظم احمد هالل4366211511007099

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية االمام الزهري للبنينعلميسالم عالء عبود جباره4367211511052015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمصطفى حسن فاضل طعمة4368211511065078

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية الحجرات للبناتعلمياستبرق جليل ابراهيم صالح4369211512109005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية احمد شوقي المختلطةعلمياحمد عباس موسى عباس4370211511231002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية المقدادية للبناتعلميمريم عدنان اسود جاسم4371211512140222

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الخالص للبنينعلميأمير عباس جعفر جاسم4372211511002026

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية النضال للبنينعلميعبد الرقيب غزوان ممتاز عبد اللطيف4373211511029034

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646ثانوية سومر للبنينعلمياحمد حامد علي محمود4374211511072001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646ثانوية الحمائم للبناتعلميزهره شوكه عبد الهادي أحمد4375211512122016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميناهد عالء عبد اللطيف يوسف4376211512097098

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الخالص للبنينعلميمروان حبيب علي خميس4377211511002171

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية اور المختلطةعلميفاطمة كمال علي حسن4378211512211012

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية النازحين االولى للبنينعلميعامر فيصل علي عواد4379211511085066

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية المعارف للبنينعلميعبد الحميد هيثم حميد باصي4380211511005098

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الفلق للبنينعلمينهاد عطية صباح سالم4381211511023065

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية بردى المختلطةعلميمصطفى محي الدين حاتم شهاب4382211511229034

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي حافظ عباس حسين4383211511026021

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميعلي نعمان محمود حميد4384211511001053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعمار اياد خليل ابراهيم4385211511010080

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية العراقية للبناتعلميهبه ظاهر طلب علي4386211512139141
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية احمد شوقي المختلطةعلميهاجر خميس مطر جاسم4387211512231020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الحجرات للبناتعلميابتسام حسين محمد يادكار4388211512109004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية المعارف للبنينعلميعباس احمد مطني علي4389211511005095

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية الزهور للبناتعلميخلود عبد الرضا حسين حسن4390211512113013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمحمد تركان حسين علي4391211511038077

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية اور المختلطةعلميمصطفى كمال علي حسن4392211511211018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية بابل للبناتعلمينوره باسم عبد الكريم كاظم4393211512141072

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية المقدادية للبناتعلميفدوه محمد علوان صالح4394211512140200

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الخيزران للبناتعلميمريم قحطان كاظم حسون4395211512147040

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية اوراس للبناتعلميسرى حميد احمد مجيد4396211512130010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية المنتهى للبناتعلميدعاء محمد ناصر حسين4397211512103016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميضحى علي وهاب امين4398211512137067

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.6ثانوية الفراقد للبناتعلميريام شاكر محمود صالح4399211512148008

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية ام عمارة للبناتعلميميس علي حسين مصلح4400211512107035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميموده صباح سلمان محمود4401211512090089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية النبوة للبناتعلميزهراء خضير ابراهيم صالح4402211512145035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599ثانوية االمال للبناتعلميجميله هيثم داود سلمان4403211512153010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية الريحانة للبناتعلميعلياء قاسم حسين كاظم4404211512172016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية اليازجي المختلطةعلميطفوف رضا كريم عباس4405211512223006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية اليرموك للبناتعلميسكينه زيد حسن سلمان4406211512125018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية فاطمة للبناتعلميبيداء اكرم خلف علي4407211512105006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية االنام للبناتعلميزينب ابراهيم خضير مراد4408211512135087

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميهبة جميل عبد الستار مولود4409211512165019

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية المقدادية للبناتعلميرؤيا علي حسيب سلمان4410211512140081

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية العراقية للبناتعلميدعاء هاشم غيدان مظلوم4411211512139041

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان عدنان شهاب احمد4412211512138028

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية الحريه للبناتعلميرواسي عبد السالم طه عبد الكريم4413211512143049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية بابل للبناتعلميضحى طالب عبد خميس4414211512141051

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء عبد الجبار قدوري احمد4415211512102046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلمينغم ماهر محمود توفيق4416211512099048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية النبوة للبناتعلميحنين خضير عباس صالح4417211512145023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية المحسن المختلطةعلميزهراء غسان عبود يحيى4418211512225009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلمياسراء عبد الستار عبد الغفار محمود4419211512098006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميفاطمه غازي سلمان موسى4420211512100026
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية النظامية المختلطةعلميشذى طالب عبود خلف4421211512206015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميفرات عالء الدين ضياء عبد الرزاق4422211512100028

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية المنتهى للبناتعلميفاتن فالح حسن ابراهيم4423211512103068

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية النبوة للبناتعلميدنيا مجيد حميد عارف4424211512145027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584ثانوية الهداية المختلطةعلميزينة شهاب احمد داود4425211512262004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية المقدادية للبناتعلميمروه قيس شهاب احمد4426211512140217

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582ثانوية ابن الفارض للبنينعلمينور حسين خلف فاضل4427211512015019

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581ثانوية االقتدار للبناتعلميختام عبد الكاظم حميد محمد4428211512119012

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميمنار جاسم محمد سلوم4429211512097095

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميهبة خضير حسين مراد4430211512137090

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمينادين خالد سالم ابراهيم4431211512097097

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميساره حيدر شفيق محمد4432211512100016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.1ثانوية الفراقد للبناتعلميافتخار عبد الستار عبد الجبار محمد4433211512148001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577ثانوية اور المختلطةعلميزهراء جواد بحر جواد4434211512211009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية الخيزران للبناتعلمينور عبد الرزاق ياس خضير4435211512147048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميهند سفيان مطشر فليح4436211512097112

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية التحرير للبناتعلميساره اسماعيل حسب هللا عبد4437211512136033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميسجاد اياد عبد هللا عمران4438211511003039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميهبه يونس طه حسين4439211512134062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية الزهور للبناتعلميفاطمه عبد الكريم كاظم محمد علي4440211512113038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية اليرموك للبناتعلميآيه وليد ابراهيم محمد4441211512125002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية بابل للبناتعلميهديل ضياء كريم ثامر4442211512141075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميايات سمير خضير صالح4443211512137009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الفاضالت للبناتعلميديانا صالح طالك فارس4444211512102029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644ثانوية الحمائم للبناتعلميايالف عطا هللا عبد الكريم حسن4445211512122004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمياالء هيثم أحمد صالح4446211512097018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميابراهيم كريم احمد علي4447211511010004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميايمان طه عبد اللطيف محمد4448211512165003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية اور المختلطةعلميامل محمود طاهر كاظم4449211512211003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية القرطبي للبنينعلمينجاح حسن علي طعمه4450211511054069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية فدك للبناتعلميمريم منير جاسم محمد4451211512156038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية الزهور للبناتعلميرسل ستار علوان حسين4452211512113017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الفاضالت للبناتعلميوئام كريم طالك فارس4453211512102101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية الفارابي للبنينعلميحسين محمود داود حسين4454211511026008
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميزينب حسن عزيز كريم4455211512160024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية القرطبي للبنينعلميمعن رشيد مجيد عظم4456211511054067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية االمال للبناتعلميانفال حامد شاكر محمود4457211512153007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمهدي قاسم اصغر حمه4458211511033090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية بلدروز للبنينعلميمحمد شهيد ابراهيم كاظم4459211511007088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميرقية خليل ابراهيم ناصر4460211512133007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميدنيا هيثم حميد مجيد4461211512137032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية مندلي للبنينعلميضياء علي باوه مير جوامير4462211511034014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية طالب الزيدي للبنينعلميجعفر علي هادي عبد4463211511042004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الخالص للبنينعلميعمران راغب علي عباس4464211511002135

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية الحكماء المختلطةعلمياالء ماهر عزيز محمد4465211512244002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية النضال للبنينعلميحسين مهدي أحمد عباس4466211511029020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمصطفى محمد سلمان كريم4467211511065086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميأيه اسعد سالم حميد4468211512097006

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية المتنبي المختلطةعلميعمار احمد كريم كاظم4469211511226031

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية صدى التأميم للبنينعلميمهند رمضان حسين علي4470211511033091

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570اعدادية المعارف للبنينعلميداود سلمان هادي صالح4471211511005081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمينور طارق عبد العزيز عارف4472211512134053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميزينب شعيب عبد حكيم4473211512118018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية العدنانية للبناتعلميمروه عدنان هاشم رحيم4474211512094074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661ثانوية الراية للبنينعلميسبأ خالد جبار جاسم4475211512021003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية ام عمارة للبناتعلميمغفره طارق مجيد خليل4476211512107034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية الطائف للبناتعلميهاله هاشم لطيف جاسم4477211512159020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية التحرير للبناتعلميسجى اسماعيل حمود صفر4478211512136038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية الراية للبنينعلميمحمد ماجد يونس يعقوب4479211511021009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميمهند منعم سهيل نجم4480211511263029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميقبس اسماعيل ابراهيم عبد الكريم4481211512097088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية ام عمارة للبناتعلميزينب حاتم كامل ابراهيم4482211512107017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الوجيهية للبنينعلمياحمد مجيد نصر هللا ناجي4483211511030006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الوجيهية للبنينعلميحميد مجيد نصر هللا ناجي4484211511030013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمينبأ خالد عزاوي عدوان4485211512137084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية الدؤلي المختلطةعلميعباس محمد حمد كايم4486211511200012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية بني سعد للبنينعلمياحمد حسين نعيمه مطر4487211511008002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانويه الفجر الجديد االهليه للبناتعلميأسماء احمد سمير جميل4488211512162001
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية القرطبي للبنينعلميصفاء عماد عبد الكريم علي4489211511054030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية الروابي للبناتعلميهاجر عبد الرحمن عباس سلمان4490211512146033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية مندلي للبنينعلميسعد كاظم حسين علي4491211511034012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الخالص للبنينعلميأمير عدنان عباس صالح4492211511002027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمحمد عبد الحميد حسين عباس4493211511001062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية بلدروز للبنينعلميعباس خضير عباس علي4494211511007051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية الطائف للبناتعلميهبه مجيد محمود علي4495211512159021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية الحريه للبناتعلمياستبرق فؤاد عواد عبد4496211512143011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية ام عمارة للبناتعلميتقى وقاص عبد الستار احمد4497211512107009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى عبد االمير رضا محبوب4498211511004148

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية القرطبي للبنينعلميمهند مهدي مجول قلم4499211511054068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية حمرين المختلطةعلمياحمد حسن محمد دلف4500211511205002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية االمام الزهري للبنينعلميمصطفى حسن حميد عذب4501211511052047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية اليازجي المختلطةعلميمحمد حسين علي حسين4502211511223026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية اسد هللا للبنينعلميأبراهيم ناجي ظاهر حسن4503211511017002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية بابل للبناتعلميزهراء كامل اسماعيل عبد الحميد4504211512141036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية الزهور للبناتعلميدنيا راشد عبد هللا شيحان4505211512113015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الخالص للبنينعلميسيف صالح مهدي حسن4506211511002089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميسماح رشيد حميد جمعه4507211512165012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية اليرموك للبناتعلميفرح ضمد جواد شالل4508211512125026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية المستقبل للبنينعلميعلي فاضل ندو خميس4509211511028011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية القرطبي للبنينعلميمحمد كريم حمد صالح4510211511054059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد كريم فاضل أبراهيم4511211511002165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية المقدادية للبناتعلمينبراس محسن رشيد مجيد4512211512140238

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينور سمير خليل ابراهيم4513211512090103

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الفاضالت للبناتعلميغصون محمد فليح حسن4514211512102072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعمار ابراهيم عبد اللطيف حميد4515211511052036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية المستقبل للبنينعلميسيف الدين خالد علي سبع4516211511028008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية بلدروز للبنينعلميعلي ضياء صكبان عبد الوهاب4517211511007064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الوجيهية للبنينعلميعلي عباس حسين حسن4518211511030033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية العدنانية للبناتعلميهدى خليل ابراهيم فرحان4519211512094089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميقاسم عمار قاسم محمد4520211511059015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلمييسرى عدنان هادي يوسف4521211512100041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية القرطبي للبنينعلميايوب محمد عبد هللا محيميد4522211511054016
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميقطوف اسماعيل ابراهيم عبد الكريم4523211512097089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميعبد هللا محمد حمادي كاظم4524211511278017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الوطن للبنينعلميمحمد باقر علي ابراهيم حسين4525211511079029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد مشتاق هاشم محمد4526211511014030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية المتنبي المختلطةعلميياسمين مهدي علي خليفه4527211512226027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية ام حبيبة للبناتعلميرسل حكمان حميد امعيزيل4528211512121026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية النضال للبنينعلميحسنين علي شالل محمد4529211511029015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم محمد حميد لطيف4530211512138129

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية بلدروز للبنينعلميهاشم سلمان محمود عسكر4531211511007121

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية ثابت بن قرة المختلطةعلميعبد الحكيم رحمان سلمان جدوع4532211511222013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية بابل للبناتعلميهديل عصام علي محمد4533211512141076

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية الخنساء للبناتعلمينور حيدر مهدي محمد4534211512117014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية المقدادية للبناتعلميخالده عادل طه حميد4535211512140069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميهدى محمد درويش علوان4536211512134058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية االنام للبناتعلمينادية عبد اللطيف عباس احمد4537211512135168

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية المنتهى للبناتعلميصابرين بهجت عبد الوهاب نجم4538211512103041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية ام عمارة للبناتعلميفرح مؤثل سلمان نجم4539211512107030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الفاضالت للبناتعلمينرمين محمود شكر شاكر4540211512102088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية بابل للبناتعلميصبا مازن احمد حسن4541211512141050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية عتبة للبناتعلميهجران هادي عبد هاشم4542211512167012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميآمنه عبد الكريم فتحي مصطفى4543211512097003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية المتنبي المختلطةعلميغزل غالب مهدي عبطان4544211512226020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية التحرير للبناتعلميزهراء مهدي صالح عباس4545211512136030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية المقدادية للبناتعلميرويده خالد حافظ مصلح4546211512140099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583ثانوية الحمائم للبناتعلميهدى حيدر علي عباس4547211512122038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء صباح عمران عيسى4548211512090036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية الريحانة للبناتعلميانسام اياد حسب هللا خليفة4549211512172004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية ام عمارة للبناتعلميهمام هاشم محمد يوسف4550211512107043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الفاضالت للبناتعلميايمان صباح حميد عبد4551211512102012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية زينب الهاللية للبناتعلمينعيمة خليل رشيد صادق4552211512118037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية فدك للبناتعلميميسم علي سلمان مجيد4553211512156040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية ام عمارة للبناتعلميفردوس جاسم محمد احمد4554211512107031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية الزهراء للبناتعلميغفران عبد الستار عبد الرضا داود4555211512138112

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية الحمائم للبناتعلمينورس رضا عويد علي4556211512122037
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميرغد ياسين سلمان شهاب4557211512097042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570اعدادية المتنبي المختلطةعلمينور حسن عبد الرزاق علوان4558211512226024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569ثانوية الريحانة للبناتعلمياميرة احمد ياسين داود4559211512172003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568اعدادية الزهراء للبناتعلمينور احمد فاضل عباس4560211512138146

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567اعدادية المقدادية للبناتعلميتبارك مقداد محمد حسن4561211512140053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566اعدادية الزهراء للبناتعلمياالء حسين علي عجاج4562211512138020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566اعدادية بابل للبناتعلميايه سالم جواد درويش4563211512141012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565ثانوية عتبة للبناتعلميعذراء رعد أحمد عباس4564211512167008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565اعدادية العراقية للبناتعلميرانية عبد الرحيم فهد مظلوم4565211512139043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565اعدادية المقدادية للبناتعلميآن ابراهيم مهدي صالح4566211512140008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564ثانوية ام عمارة للبناتعلميهبه زاهد زامل عبد الغفور4567211512107042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564ثانوية الروابي للبناتعلميسما ياس خضير ياس4568211512146024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563ثانوية ابن الفارض للبنينعلميميعاد عامر عيسى هادي4569211512015018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية فدك للبناتعلميزهراء حسين عبد عباس4570211512156024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562ثانوية الدؤلي المختلطةعلميعبير خزعل كريم هادي4571211512200005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562اعدادية المقدادية للبناتعلميضحى عبد الكريم حسن محمد4572211512140169

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562اعدادية االنام للبناتعلميضحى ماجد حمود عطيه4573211512135128

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميدينا حسون خلف جايد4574211512090027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميهدى ضياء صفوك هويس4575211512134057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمياسراء اسماعيل حمه كريم4576211512137003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557ثانوية عتبة للبناتعلميمروه كريم هاني شنتر4577211512167010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556اعدادية المقدادية للبناتعلميرسل ليث وسمي محمد4578211512140091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555اعدادية االنام للبناتعلميحوراء عالء الدين حميد ولي4579211512135052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميعذراء محمد هاشم كاظم4580211512133018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555ثانوية رابعة العدوية للبناتعلمينبأ محمد عباس حميد4581211512160048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555اعدادية الخيزران للبناتعلميسرور حاتم عبد جدوع4582211512147023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554اعدادية ام حبيبة للبناتعلميمنار ثاير حسين علي4583211512121061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية الزهور للبناتعلميحال محمد ثويني عطيه4584211512113010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميمها عيدان محمود حميد4585211512137081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552اعدادية بابل للبناتعلمياسراء حامد عدنان علي4586211512141005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلمياسراء وليد حمدان حسون4587211512100003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552اعدادية المنتهى للبناتعلمياسراء هاشم احمد سعيد4588211512103006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمييقين ثامر معروف حيدر4589211512090119

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551اعدادية بابل للبناتعلميأسراء ضياء صكبان عبد الوهاب4590211512141006
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551اعدادية المنتهى للبناتعلميشهد فراس جميل حسين4591211512103039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550ثانوية الحمائم للبناتعلميفاطمة علي حسن علوان4592211512122026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550ثانوية فاطمة للبناتعلمياشجان علي حميد حسين4593211512105001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549ثانوية الخنساء للبناتعلميهدى فائق عبد االمير حميد4594211512117018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549ثانوية الحكماء المختلطةعلميافراح قادر امين عبد4595211512244001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548ثانوية حمرين المختلطةعلميعائشه سعد احمد محمد4596211512205003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548اعدادية الزهراء للبناتعلميسرى قيس خليفه عباس4597211512138088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547اعدادية القدس للبناتعلميرضاء يوسف يونس حسين4598211512110030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميفاطمه حامد ابراهيم عبد4599211512134044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية العراقية للبناتعلميميساء قحطان محمد خضير4600211512139129

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية العراقية للبناتعلميآمنه نجم عبود مهدي4601211512139001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545ثانوية الريحانة للبناتعلميشذى سلمان كتاب درب4602211512172013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية العراقية للبناتعلميبسعاد حسون رشيد عطية4603211512139027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544اعدادية بابل للبناتعلميرفل جاسم محمد حسين4604211512141027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544اعدادية فدك للبناتعلميزينب اكرم جليل امين4605211512156027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميأيات حميد حسين سكران4606211512098001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميعبير ثائر غضبان حميد4607211512090071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية الزهراء للبناتعلميهاله حمزه ابراهيم محمد4608211512138157

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543ثانوية المحسن المختلطةعلميزينه خليل مهدي حسن4609211512225011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542اعدادية نبراس االمل االهلية للبناتعلميرسل سعد رشيد جاسم4610211512173005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميدعاء عادل جمعه مايوك4611211512090022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541اعدادية المقدادية للبناتعلميوئام خضر خلف شهاب4612211512140269

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء محمد محمد اسماعيل محمد4613211512102047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539ثانوية الحمائم للبناتعلميمروه بشار جاسم كاظم4614211512122028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميزهراء علي احمد شهاب4615211512170010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538اعدادية التحرير للبناتعلميمريم حاتم عبد حسن4616211512136070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعلميعلياء حسين طالب صالح4617211512133019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537ثانوية اليرموك للبناتعلمينور عدنان حسن محمود4618211512125032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية ام حبيبة للبناتعلمياالء حسين نايف جواد4619211512121007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536ثانوية الدؤلي المختلطةعلميندى مؤيد احمد حسن4620211512200011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535ثانوية بنت مزاحم للبناتعلميهاجر سلمان طرف حنو4621211512170031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535اعدادية تماضر للبناتعلميهدى حميد رشيد محمد4622211512091057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535اعدادية الزيتونة للبناتعلميزهراء منصور حيدر حسن4623211512092064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534اعدادية الزهراء للبناتعلميرؤى رعد علي حسين4624211512138055
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533ثانوية الطائف للبناتعلميغيداء محمد سلطان جواد4625211512159013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533اعدادية الفاضالت للبناتعلميسجى نهاد فاضل شهاب4626211512102059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532ثانوية الحمائم للبناتعلميأيام أحمد حميد عبد4627211512122001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عالء عبد هللا نعمان4628211511004012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميهالة صالح سالم عوده4629211512160052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية البطوله للبنينعلميمحمد جاسم نايف تركي4630211511067037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية القدس للبناتعلميفاطمه مصطفى كامل جميل4631211512110067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية رابعة العدوية للبناتعلمينبأ طالل ابراهيم هادي4632211512160047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميعلي صالح مهدي صالح4633211511059012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية قزانية للبناتعلميعذراء جميل اكبر شكر4634211512104017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميحوراء غالب جبر هاشم4635211512160012

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الزيتونة للبناتعلميغفران محمود محمد عارف4636211512092105

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميمحمد مجول مهدي علي4637211511045014

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية البطوله للبنينعلميعباس جاسم سلمان هادي4638211511067024

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية الزهراء للبناتعلميسهى حامد كاظم خلف4639211512138093

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية ابن الرومية للبنينعلميمصطفى هاشم حمود لطيف4640211511037032

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلمياالء محمد جاسم محمد4641211512134008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميهاله طالل جميل شريف4642211512118040

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية الجواهري للبنينعلميعبد هللا ابراهيم جوامير درويش4643211511020035

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية الزهور للبناتعلميماريا فاضل فرار يوسف4644211512113043

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية التحرير للبناتعلميشهد احمد عباس صادق4645211512136043

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحيدر عامر عبد ذياب4646211511014069

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية النظامية المختلطةعلميانعام فيصل أحمد عبود4647211512206007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية القرطبي للبنينعلميحيدر زهير حمد حسين4648211511054021

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية خانقين للبنينعلميصالح محمود مجيد خميس4649211511011072

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية فدك للبناتعلميتماره عالء عبد الكريم محمد علي4650211512156012

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية المقدادية للبناتعلميصفا حسن احمد اسماعيل4651211512140164

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمصعب خميس دعدوش مطلق4652211511038098

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميزينب باسم فاضل داود4653211512118017

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية العراقية للبناتعلميضحى ليث حاتم ثامر4654211512139102

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد ساالر عبد عليان4655211511011146

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية فاطمة للبناتعلمينهى وليد خالد احمد4656211512105028

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد حسن فيض هللا حيدر4657211511011139

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميغيداء فاضل حسين ميران4658211512160037
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية المقدادية للبناتعلميوجدان صالح كريم صالح4659211512140270

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد وليد ابراهيم محمد4660211511004018

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد صالح مهدي عبد هللا4661211511002158

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية حمرين المختلطةعلميعبد الخالق حسن محمد دلف4662211511205011

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميجهاد حميد رشيد حسون4663211511010022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى570ثانوية االنصاري للبنينعلميعلي سعد طالب خلف4664211511080022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520ثانوية الجواهري للبنينعلميسيف سعد كاظم جاسم4665211511020031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية التأميم للبناتعلميعائشة حكمت شوكه شكور4666211512111027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية السكري للبنينعلميرقيه حسن عباس حسن4667211512046007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميمصطفى ابراهيم جاسم خانة4668211511278027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية بني سعد للبنينعلميليث حسين عبد عيال4669211511008031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية حمرين المختلطةعلميمحمد عنتر محمد حسين4670211511205022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية الهداية المختلطةعلميزهراء جبار محمد حسين4671211512262003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية اسد هللا للبنينعلميأوراس محمود كامل محمد4672211511017011

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية القرطبي للبنينعلميمحمود خلف شالل حبيب4673211511054061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الزيتونة للبناتعلميزمن يوسف حميد سلمان4674211512092058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية حمرين المختلطةعلميخليفه صالح حسن عبد4675211511205007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية المركزية للبنينعلمياديب صالح جليل مجيد4676211511004020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية بني سعد للبنينعلميعلي عدنان احمد حسين4677211511008025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية الزيتونة للبناتعلميجهاد سلمان عبد نجم4678211512092035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية ميثم التمار للبنينعلميمرتضى عيدان مهدي مبارك4679211511025038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية رسالة االسالم للبناتعلميريام طالل خليل ابراهيم4680211512137044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية االنام للبناتعلميشهد رحمان خضر صادق4681211512135120

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميمحمد رعد محمد حسين4682211511059017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية القرطبي للبنينعلميهذال مصطفى عبد علي4683211511054072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية االمام الزهري للبنينعلميأحمد دفتر سعيد مسير4684211511052003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الخالص للبنينعلميصالح مهدي علي مجيد4685211511002097

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية احمد شوقي المختلطةعلميمنار عبد الهادي عطا سهيل4686211511231020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية خانقين للبنينعلمياحمد حسين غالم حسن4687211511011016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية ذي قار للبنينعلميجاسم مقداد عبد الرضا سلمان4688211511032003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية بني سعد للبنينعلمينور الدين علي محرج سعدون4689211511008044

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المعارف للبنينعلميرامي ثائر هاشم محمد4690211511005082

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الخالص للبنينعلميسيف الدين حسين عليوي داود4691211511002088

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعبد القادر عبد هللا قدوري عبد4692211511038049
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى560ثانوية حمرين المختلطةعلميمحمد حسن محمد دلف4693211511205021

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء سعد مهدي جاسم4694211512138049

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسحر محمود حسين ردام4695211512090052

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعمر لطيف علكم قاسم4696211511038068

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الفاضالت للبناتعلميفاطمه ابراهيم جار هللا خلف4697211512102073

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية ليلى االخيلية للبناتعلميرانيا متعب محمد جمعة4698211512134022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية النبوة للبناتعلميسارة مجبل شاكر محمود4699211512145050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعبد القادر جاسم محمد قهرمان4700211511003053

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية المنتهى للبناتعلمينورهان رياض أحمد كريم4701211512103062

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية المقدادية للبناتعلميغفران علي حسين جاسم4702211512140186

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية التحرير للبناتعلميتغريد جعفر عبد الكريم جواد4703211512136014

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلمييعرب ثاير مغير عطوان4704211511278031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية االقتدار للبناتعلمينور خالد ابراهيم حسن4705211512119037

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميايمن نزار خليل اسماعيل4706211511003018

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية الطائف للبناتعلميزهراء علي خورشيد رشيد4707211512159007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية النازحين الرابعةعلميايسر طه حسين محمد4708211511086001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية ديالى للبنينعلميياسر هيثم صكبان كاظم4709211511012061

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية التحرير للبناتعلميانفال زيدان خليفة حمادي4710211512136009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية الخنساء للبناتعلميشهد جعفر عبد االمير جعفر4711211512117010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الزهراء للبناتعلميكرم ذياب عبد الكريم ذياب4712211512138121

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية الروابي للبناتعلميايمان حسيب صبري عباس4713211512146009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الخالص للبنينعلميحسين محمود ياسين مطلك4714211511002051

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية االمال للبناتعلميآيات ابراهيم جواد كاظم4715211512153002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية الدؤلي المختلطةعلميعبد هللا فاضل محمد حسين4716211511200015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية مندلي للبنينعلميعدنان سلمان رحمان حمادي4717211511034022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية العراقية للبناتعلمياسراء ضياء حسين علي4718211512139008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الغد المشرق للبنينعلمياحمد موفق احمد ذياب4719211511063007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الزيتونة للبناتعلميساره اسماعيل قادر رزاق4720211512092074

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية المقدادية للبناتعلميمأثر اسكندر عبد احمد4721211512140214

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميسالم احمد زعيان حداوي4722211511038037

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية كنعان للبنينعلميعمر عبد القادر ياسين خميس4723211511013064

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية كنعان للبنينعلميحيدر جبار حسين علي4724211511013028

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية المحسن المختلطةعلميهاشم عماد احمد شهاب4725211511225043

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية العروة الوثقى للبناتعلميحنين بهجت احمد عطا هللا4726211512165007
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية ابن الهيثم للبنينعلمياحمد هاشم حسن رشيد4727211511016002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية المركزية للبنينعلميعلي ماجد احمد علي4728211511004102

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية النضال للبنينعلميعلي رضا كاظم مهدي4729211511029037

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميأنس جاسم محمد سرحان4730211511014003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمصطفى ضياء خميس عباس4731211511065083

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمينوري حسن عباس سليم4732211511003121

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية المتنبي المختلطةعلميآيات عبد هللا خليل ابراهيم4733211512226002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية بني سعد للبنينعلميمصطفى أياد محمد عبد4734211511008039

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعلي كهالن عبد سلطان4735211511052033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية بالط الشهداء للبنينعلميسالم حاتم عباس خزعل4736211511058019

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية النضال للبنينعلميعباس احمد عباس هاشم4737211511029033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية المعارف للبنينعلمينذير خليل احمد علي4738211511005204

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية التحرير للبناتعلميمروه خليل اسماعيل فرحان4739211512136068

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية المركزية للبنينعلمياسامة احمد سلمان محمود4740211511004021

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية سما ديالى االهلية للبناتعلمينور نايف عاشور يوسف4741211512174006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية سومر للبنينعلمياحمد ماجد رشيد عيسى4742211511072002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميعلي عباس حسين نصر هللا4743211511031034

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميهبه ستار عواد كاظم4744211512097110

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية اسد هللا للبنينعلميعبد العظيم طه جاسم حمودي4745211511017033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلمينوار صبحي محمد داود4746211511059023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد مؤيد عبد الكريم حسين4747211511013078

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميثناء حازم محمد ماجد4748211512098011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الفراهيدي للبنينعلميشذى مهدي صالح غائب4749211512027011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية النبوة للبناتعلمينعم هاشم عبد الهادي محمد4750211512145076

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية النظامية المختلطةعلميزينة محمود حسن محمد4751211512206009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الغد المشرق للبنينعلميمحمد سمير جاسم محمد4752211511063031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الفاضالت للبناتعلميرؤى صباح صالح عبد القادر4753211512102031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميرضا غانم ابراهيم عليوي4754211511278012

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية ميثم التمار للبنينعلميمهند طالب عواد علي4755211511025045

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية ام ابيها للبناتعلميدعاء عادل عبد رحيم4756211512171006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية ابن سراج المسائية للبنينعلميمصطفى حسان ثابت نعمان4757211511272025

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية البطوله للبنينعلميمحمد عباس فاضل صالح4758211511067041

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية القدس للبناتعلميآيات وهاب رمح علي4759211512110004

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمينورهان سلطان محمود جاسم4760211512097106
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية االمام الزهري للبنينعلميعباس علي عباس كرمش4761211511052023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية ميثم التمار للبنينعلميعلي حبيب علي حبيب4762211511025024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد وليد جاسم عباس4763211511005030

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الزهراء للبناتعلميهبه سلمان ابراهيم جاسم4764211512138160

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الفاضالت للبناتعلميعبير عبد الرحمن ياسين كاظم4765211512102069

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميعبد هللا ثائر لطيف جاسم4766211511001041

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية ديالى للبنينعلميأثير موسى منصور مبارك4767211511012001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية مندلي للبنينعلميمحمد اسماعيل قاسم مري4768211511034036

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية التحرير للبناتعلميهبه محمد خضير عباس4769211512136075

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميمهند مطلب ابراهيم حسن4770211511278030

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية المقدادية للبناتعلمينورهان باسم عبد هللا وهيب4771211512140252

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية العدالة للبنينعلميامين غازي نصيف جاسم4772211511044003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحيدر كريم جويد كاظم4773211511014072

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد عادل كاكه علي علي4774211511011150

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفاضالت للبناتعلميزهراء انور كاظم مهدي4775211512102041

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية رسالة االسالم للبناتعلمينور عامر ارحيم حسين4776211512137086

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفلق للبنينعلمياحمد علي محمد فرجان4777211511023004

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الدؤلي المختلطةعلميمحمد حسن هادي محمود4778211511200026

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الهداية المختلطةعلميآيات عباس ستار مهدي4779211512262001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الوجيهية للبنينعلميعباس خليفه جميل صناع4780211511030022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية امين االمة المسائية للبنينعلميعباس فاضل عباس صياد4781211511273011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية بني شيبان المختلطةعلميفاطمة مزهر عبد الهادي شراد4782211512224003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الفراقد للبناتعلميامنه مهدي صالح محمد4783211512148002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمهند محمد حميد ولي4784211511038099

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميرشا اكرم هادي سلمان4785211512160015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية اليرموك للبناتعلميمريم كاظم عباس ياسين4786211512125031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد وادي نجم عبد4787211511004144

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميأنس محمد حسن محمد4788211511014006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية البحيرة للبناتعلميياسمين اسماعيل خليفة مطلك4789211512120013

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية ثويبة االسلمية للبناتعلميمروة منذر جواد حسن4790211512098044

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية النازحين الثالثة للبناتعلميهدى احمد قادر علي4791211512175009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية الريحانة للبناتعلمينبراس محمود ناصر حسين4792211512172020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية الهداية المختلطةعلميوسام محمد علي جاسم4793211511262006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميساره عبد هللا شياع حسن4794211512097057
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميريم مروان كيالن أحمد4795211512263005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية ام حبيبة للبناتعلميبان سامي محمود حسين4796211512121017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية خانقين للبنينعلميليث هيثم عيسى خدادات4797211511011127

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية عتبة للبناتعلميوفاء محمد جعفر عبد4798211512167014

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميحسين صالح احمد علي4799211511003027

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية كنعان للبنينعلميمصطفى حامد محمود مهدي4800211511013085

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية االمام الزهري للبنينعلمينمير أحمد فرحان علي4801211511052050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميغضبان عبد حسن شخير4802211511014148

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية كنعان للبنينعلمياحمد وسمي رشيد حاوي4803211511013010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الزهراء للبناتعلميآبان علي حسن كاظم4804211512138001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية االنام للبناتعلميرانيا عبد الكريم كمال محمود4805211512135068

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية النازحين االولى للبنينعلميحسن عزيز فاضل عباس4806211511085033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميطاهر كمال يحيى حماده4807211511208010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد حيدر عبد الخالق حسن4808211511002151

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد علي ناصر حسين4809211511005018

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية المنتهى للبناتعلميمريم حاتم سلمان أحمد4810211512103050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميفتحي علي عطيه حسين4811211511001055

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية بلدروز للبنينعلميحارث علي صالح عبد الكريم4812211511007020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية تماضر للبناتعلمينور شهاب احمد علوان4813211512091053

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الوجيهية للبنينعلميخالد وليد خضير عباس4814211511030015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينعلميعلي عمران موسى حسن4815211511274019

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الطلع النضيد للبنينعلمياحمد هاشم محمد صالح4816211511038011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميساره محمد عبد الرحيم حسن4817211512099017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المنتهى للبناتعلميدعاء مهند حسين علي4818211512103017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المركزية للبنينعلميحسين يوسف احتاجه وجر4819211511004052

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الخيزران للبناتعلميناديه ارحيم غانم محمود4820211512147045

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية اول حزيران للبنينعلميوليد مصطفى عبيد حسن4821211511062068

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميزهراء عبد اللطيف نعمان حميد4822211512097052

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفاضالت للبناتعلميمروه عدنان وحيد داود4823211512102077

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المقدادية للبناتعلميفاطمه صباح عبد الكريم جواد4824211512140194

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية اليازجي المختلطةعلميحيدر جبار كاظم عباس4825211511223009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية االمال للبناتعلميمها عبد الرحيم احمد غائب4826211512153026

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية العراقية للبناتعلميورقاء صفاء مهدي جاسم4827211512139146

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المعارف للبنينعلميياسين عبد الستار علي ياسين4828211511005222
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية ام حبيبة للبناتعلميضحى سعد محمد عباس4829211512121046

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميمحمد نهاد رندل تايه4830211511263024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الخيزران للبناتعلميمنال كامل محمد خلف4831211512147042

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية االمال للبناتعلميهاجر رفعت حميد عبد هللا4832211512153031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية المحسن المختلطةعلميبراق كريم شهاب احمد4833211512225003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية بلدروز للبنينعلميعلي محمود فياض عذب4834211511007067

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميمروان رضا ظاهر راضي4835211511065076

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمينهله سالم ردام ديمي4836211512097100

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميقاسم خاير محمد خلف4837211511081033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ديالى للبنينعلميحسين محمود حسين سكران4838211511012017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية المعارف للبنينعلميخليل اسماعيل خليل علي4839211511005080

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميعلي مجيد رشيد علوان4840211511257013

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الزيتونة للبناتعلميرقيه مجيد كاظم فليح4841211512092056

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين صالح حتروش عليان4842211512138046

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الفاضالت للبناتعلميتبارك عبد الرحيم ظاهر ناصر4843211512102016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ام ابيها للبناتعلميهناء حسن حاتم موسى4844211512171024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية بابل للبناتعلمينور احمد شكير محمود4845211512141066

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية بعقوبة المسائية للبناتعلميفرح محمد اسماعيل محمد4846211512291033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المعارف للبنينعلميحيدر قاسم ذياب وسمي4847211511005076

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ابن الرومية للبنينعلمياياد كريم شاكر محمود4848211511037007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية فاطمة للبناتعلمينور شاكر كشكول نصيف4849211512105031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعمر عمار يونس علي4850211511003082

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية بني سعد للبنينعلميعلي مصطفى ابراهيم علي4851211511008026

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميسرى عدنان فرج كاظم4852211512118024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميعال عاصم جواد ابراهيم4853211512099032

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية اسد هللا للبنينعلميعبد الرحمن عبد العزيز كريم صالح4854211511017032

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االنام للبناتعلميجيمن صباح جاسم حميد4855211512135047

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الجواهري للبنينعلميعبد الجبار عبد الستار عبد الحسن سعيد4856211511020033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميرنا ماهر هاتف محمد4857211512097046

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية بلدروز للبنينعلميمصطفى محمد غافل عباس4858211511007114

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميبان شهاب احمد مجيد4859211512097024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميفتيان عصام عبد الخالق احمد4860211511014149

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد أياد سليم غيدان4861211511014160

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية االمام الزهري للبنينعلميأحمد ليث فتاح محمود4862211511052007
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفاضالت للبناتعلميوصال عبد الباسط رشيد جاسم4863211512102103

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الزهور للبناتعلميشيماء محمد خضير عباس4864211512113030

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميسالم عدنان كاطع شخير4865211511014089

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الفلق للبنينعلمياسامة حسين علي عزال4866211511023008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية البطوله للبنينعلميعلي سليم فاضل رشيد4867211511067027

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية ام عمارة للبناتعلميساره محمد ياسين كنوان4868211512107019

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الزيتونة للبناتعلمينوره حميد كاظم فليح4869211512092134

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميهديل قاسم جبار حمودي4870211512099056

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية النازحين االولى للبنينعلميمحمود علي احمد عبد هللا4871211511085142

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية االنصاري للبنينعلميريام طارق لفته عبد هللا4872211512080002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية ابن الرومية للبنينعلميسيف سليم شاكر محمود4873211511037017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميمهند قاسم عبد الكريم علي4874211511010124

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةعلميأياد احمد قاسم محمد4875211511202001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميابراهيم خليل ابراهيم علوان4876211511014012

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الخيزران للبناتعلميرسل لطيف مجيد محمد4877211512147018

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الفاروق للبنينعلميمحمد رحيم محمد محمود4878211511068010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية النظامية المختلطةعلميأمواج عبد الكريم محمد جاسم4879211512206003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلميهبه زكي رشيد عليوي4880211512217006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية خانقين للبنينعلميمحمود مصطفى كمال ادهم4881211511011176

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمصطفى قيس محمد روضان4882211511014198

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية النظامية المختلطةعلمينبيلة فراس فاضل حسن4883211512206020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية اسد هللا للبنينعلميشكر علي شكر حمود4884211511017026

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الحريه للبناتعلميغاده محمد مجيد حميد4885211512143102

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عامر محمد جلو4886211511004010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية بعقوبة المسائية للبناتعلميحنين صبيح منصور عطية4887211512291012

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ابن الهيثم للبنينعلمينور مهدي رضا مهدي4888211512016016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية بعقوبة المسائية للبناتعلمياستبرق علي عبد محمد4889211512291003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المتنبي المختلطةعلميقيس علي شهاب محمود4890211511226034

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الفراقد للبناتعلميضحى ياسر عبد الجبار عبد هللا4891211512148014

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ام الكتاب المختلطةعلمياالء باقر عليوي عوده4892211512260001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الحسام للبنينعلميعلي محمود حسين وادي4893211511070024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423الخارجياتعلميدعاء عبد الرحمن خليل ابراهيم4894211512401003

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية بني سعد للبنينعلميمحمد عماد علي هاشم4895211511008036

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميساره حامد مجيد داود4896211512099016
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميزيد عامر عبد اللطيف حسن4897211511059009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية كنعان للبنينعلميمحمود محمد حسب هللا احمد4898211511013082

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المقدادية للبنينعلميعلي حميد عبد الرحمن حميد4899211511039015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفاضالت للبناتعلميعبير يونس خورشيد جلبي4900211512102070

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية بالط الشهداء للبنينعلمياسحاق عماد رشيد مجيد4901211511058010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية حاتم الطائي االهلية للبنينعلميمنير نزار سلمان احمد4902211511082005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميهند اسعد ستار نصيف4903211512099058

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية مندلي للبنينعلميمحمد غالب ناصر حسين4904211511034042

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االنصاري للبنينعلميعثمان حسين سالم محمد4905211511080019

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية اسد هللا للبنينعلميحسين عدنان حسين جسام4906211511017018

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية ايمن األهلية للبنينعلميمحمود سعد نصيف جاسم4907211511066016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية اوراس للبناتعلمينورس سرمد سالم حمود4908211512130014

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية االنام للبناتعلمياسراء صالح حسن حسين4909211512135009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المحسن المختلطةعلميعبد الرحمن كيالن محمد حسين4910211511225015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمجدي حسين صالح جاسم4911211511014159

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميمصطفى وليد غانم حمد4912211511001075

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الريحانة للبناتعلميدالل علي خضر عبد4913211512172007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية فتيات المستقبل للبناتعلميمريم علي هاشم محمود4914211512100030

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد جواد كاظم جبار4915211511002149

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية التحرير للبناتعلميضحى سالم كريم محمد4916211512136050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميأحمد جعفر يونس أبراهيم4917211511263001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية المحسن المختلطةعلميمصطفى صالح حسن علوان4918211511225036

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد علي عبد هللا محمد4919211511005017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية نوح للبنينعلميمصطفى عبد الواحد عطية حبيب4920211511053019

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ديالى للبنينعلميمحمود علي ابراهيم عبد هللا4921211511012051

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميعلي عدنان عبد هللا عويد4922211511010075

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميسيف فوزي حمودي هادي4923211511014093

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميمسلم قتيبة عبد الستار حمودي4924211511263027

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية اسد هللا للبنينعلميمهند مظفر أبراهيم وحيد4925211511017063

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االنام للبناتعلميذكرى شمس هللا احمد سيف هللا4926211512135062

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية العدنانية للبناتعلميسجى دهام هالل سلطان4927211512094050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية العراقية للبناتعلمينور رائد صالح مهدي4928211512139133

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميحسين سالم حسين علي4929211511003026

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية ضرار بن االزور للبنينعلميسامر ضياء محمد فاضل4930211511081019
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ام عمارة للبناتعلميهبة مؤيد مصطفى عبد الكريم4931211512107041

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية بعقوبة المسائية للبناتعلمينسرين شاكر حسين جوري4932211512291039

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد سعدي نوري محمد4933211511005163

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية اسد هللا للبنينعلميأحمد عبد الكريم عالوي طه4934211511017005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االنام للبناتعلميالوين حميد محمد احمد4935211512135154

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية القرطبي للبنينعلميعمر رفعت فاضل ابراهيم4936211511054049

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اسد هللا للبنينعلميطه حكمت عبد الرحيم عبد الرحمن4937211511017072

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية اسد هللا للبنينعلميعمار فالح حسن أبراهيم4938211511017073

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزينب اسد عبد الحسين محمود4939211512090040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية اولى القبلتين للبنينعلمييوسف مهدي صالح مهدي4940211511065099

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميصالح نجم عبد درويش4941211511038040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى خالد محمود فيصل4942211511004152

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الزهور للبناتعلمينور مثنى شاكر محمود4943211512113048

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةعلميدلف ثامر محمود جسام4944211511202002

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد حسون رضا حسن4945211511020064

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الشريف الرضي للبنينعلمياحمد عادل جعفر مبارك4946211511003007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميحيدر جليل علوان حسين4947211511003028

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية بردى المختلطةعلمييونس عباس خلف دواي4948211511229037

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية خانقين للبنينعلميمحمد محمود شهاب علي4949211511011171

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية قنديل المختلطةعلميبشرى حسين داود محمد4950211512256004

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية العدنانية للبناتعلميأسراء قحطان محمد غانم4951211512094001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميغيث قاسم محمد عباس4952211511278020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميليث محمد عيدان أحمد4953211511263021

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية كنعان للبنينعلميمحمد نوري رحيم علي4954211511013079

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية ام عمارة للبناتعلمينور وسام عباس حسين4955211512107039

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية بعقوبة المسائية للبناتعلميعبير محمد عبد فرج4956211512291028

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الحد االخضر المختلطةعلمياستبرق عامر خميس علي4957211512208001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية البطوله للبنينعلميليث فاضل حسن حسين4958211511067035

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المقدادية للبنينعلميزين العابدين قاسم احمد حسين4959211511039008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المعارف للبنينعلميمحمود سبع خميس محمود4960211511005181

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية بني سعد للبنينعلميغسان هادي جرف محمود4961211511008030

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينعلميسعد فاضل محسن حنون4962211511280009

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الزهراء للبناتعلميهدى مالك شكر محمود4963211512138163

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الطلع النضيد للبنينعلمياحمد جواد عبد هللا مبارك4964211511038004
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية محمد الجواد المختلطةعلميحسين فالح حسن رشيد4965211511257007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية البطوله للبنينعلميغيث أحمد سلمان صالح4966211511067032

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية الطلع النضيد للبنينعلمياحمد عبيد حسين عباس4967211511038001

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى367اعدادية الفلق للبنينعلميعلي مؤيد عبد هللا عبد اللطيف4968211511023032

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى362ثانوية اول حزيران للبنينعلميمصطفى مطلب حميد خلف4969211511062058

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية بلدروز للبنينعلميامين جاسم محمد محمود4970211511007017

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى546ثانوية الفاروق للبنينعلميالزبير ابراهيم حسين علي4971211511068005

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى542اعدادية الخالص للبنينعلميعباس خالص أبراهيم مهدي4972211511002104

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسين ياسين محمود صالح4973211511014065

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517اعدادية المقدادية للبنينعلمياحمد عبد االمير عبد علي4974211511039002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية الشهيد عون للبنينعلميعباس طه علي بدر4975211511050010

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية بابل للبناتعلميمريم فائق جعفر صادق4976211512141064

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية القدس للبناتعلمياسيا سالم فياض عبد علي4977211512110009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الرزاق خالد جهاد كرجي4978211521054031

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى551ثانوية قزانية للبناتادبيميسون قنبر داود سلمان4979211522104022

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد العظيم يوسف علوان جاسم4980211521054033

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509اعدادية تماضر للبناتادبيفاطمه سعد علي جبار4981211522091058

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية فدك للبناتادبيزينب محمد خالد رشيد4982211522156020

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الرواد للبنينادبيعبد هللا جالل نصيف هيالن4983211521077064

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية الرواد للبنينادبيعباس رعد عبيد مهدي4984211521077061

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية القرطبي للبنينادبيتراث وهاب حرف حسين4985211521054015

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية القرطبي للبنينادبيصفاء محمود شرقي شديد4986211521054027

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيحسن سعد عليوي كباوي4987211521260004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية المستقبل للبنينادبيحمزة علي محمد مطلك4988211521028003

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية الدؤلي المختلطةادبيحسين فاضل شهاب احمد4989211521200006

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية تل الزعتر للبناتادبيفرح سمير شكر محمود4990211522151034

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعمار اياد ياسين مهدي4991211521015012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمهدي سجاد مهدي عباس4992211521015022

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الرواد للبنينادبياحمد كاظم مهدي عنيز4993211521077013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية النبوة للبناتادبيزينب رافع كاظم جواد4994211522145030

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية القرطبي للبنينادبيمصطفى شاكر محمود عباس4995211521054063

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية النبوة للبناتادبيغفران حسين نايف عبود4996211522145046

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية االمام الزهري للبنينادبيوسام روكان صكب علي4997211521052053

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية االمام الزهري للبنينادبيضياء عكاب أحمد هالل4998211521052022
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية القلعه للبنينادبيمحمد لطيف حسن علوان4999211521040023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميعبد هللا فيصل حمود مصلح5000211511038053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الفارابي للبنينعلميمصطفى جمال تركي جميل5001211511026039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية االنام للبناتعلميزهراء مسلم علي عريف5002211512135082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية فدك للبناتعلميفاطمه جابر عباس كاظم5003211512156035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية قزانية للبناتعلميمروه ظاهر طالب علي5004211512104019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي اسد عباس سعيد5005211511026018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية رابعة العدوية للبناتعلميساره عبد هللا ميران شويه5006211512160031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية البطوله للبنينعلميأسعد عبد هللا فاضل صالح5007211511067004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية البطوله للبنينعلميزياد طارق خليل ابراهيم5008211511067017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم ناصر5009211522110045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعبد هللا محمد فاضل ضاحي5010211521050009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية النظامية المختلطةادبيعلي غازي فواز مهدي5011211521206019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الزيتونة للبناتادبيشيالن بختيار رشيد احمد5012211522092061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمصطفى محمد محمود يوسف5013211521015020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الهداية المختلطةادبييوسف جواد كاظم خضير5014211521262015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية بابل للبناتادبيضحى اسماعيل عبد الجبار حنفش5015211522141063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية التفوق المسائية للبنينادبياحمد فليح حسن عبد لعال5016211521271002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية شورش للبنينادبيعلي محمد معروف أحمد5017211521076087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية شورش للبنينادبيعبد الودود خالد ابراهيم صالح5018211521076069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية قزانية للبناتادبينوره ياسين مجيد سايه خان5019211522104027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيمروة ثائر فالح خميس5020211522263018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعبد هللا حسن كاظم عباس5021211521016009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية شورش للبنينادبيمحمد سمين علي حيدر5022211521076124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية شورش للبنينادبيسيف صالح أنور ياركرم5023211521076053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينادبيكاظم جواد عواد جاسم5024211521280019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمرتضى منذر نكه غيدان5025211521014061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية شورش للبنينادبيعلي جواد عبد الواحد جواد5026211521076075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية النازحين الثالثة للبناتادبيساره زهير عبد الحسين عبد هللا5027211522175001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبياحمد فاضل عباس محمد5028211521274008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمهدي شاكر عبد الحسين سالم5029211521015023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية النظامية المختلطةادبيوسام حسين علي صعب5030211521206026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية االمامة للبنينادبيسيف مهدي ناجي صكر5031211521083008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيتاره ناظم موسى خدا مراد5032211522290005
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية شورش للبنينادبيمحمد أحمد ولي كمر5033211521076108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية شورش للبنينادبيعلي محمد رضا أحمد5034211521076086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الهداية المختلطةادبيفاطمة صادق جعفر محمد5035211522262014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية شورش للبنينادبيأحمد آزاد محمود محمد5036211521076002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمحمد هادي ابراهيم محمود5037211521037030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعثمان رحمن خليفه حمادي5038211521081035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية النسائم المختلطةادبيحيدر حسن خليفة عبد الوهاب5039211521254009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية لكش للبناتادبيآيات طالب محيسن اسماعيل5040211522149001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيحمد علي سريح مقصود5041211521260006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي صالح مسرهد سلمان5042211521008042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الشهيد عون للبنينادبيمصطفى داود سلمان حسين5043211521050017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعمار محمد عبود جامل5044211521003028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية المستقبل للبنينادبيسجاد مهدي محمود مهدي5045211521028006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية القلعه للبنينادبيعباس فاضل كاظم عبد5046211521040014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد محمد علي حميد5047211521016002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعذراء علي تايه كاظم5048211522015013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الزيتونة للبناتادبيديانا عماد عبد المجيد حبيب5049211522092031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسجى ضياء محمد عبد االمير5050211522100028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية شورش للبنينادبيطه رعد رحيم كريم5051211521076060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الهداية المختلطةادبيفاتن عدنان محمد احمد5052211522262013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية حمرين المختلطةادبيفارس احمد خليل ياسين5053211521205015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيبراء صالح عبد القادر صالح5054211521038026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعبير محمد شايع محمد5055211522231008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المقدادية للبناتادبيضحى صالح سحاب احمد5056211522140078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الفارابي للبنينادبيعبد الخالق موفق هاتف عبود5057211521026028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعذراء ثامر علوان حسين5058211522263015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد عماد ابراهيم اسماعيل5059211521081006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المنتهى للبناتادبيلينا حاتم سلمان احمد5060211522103053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الصدرين للبنينادبيأوس هاشم حرجان كريجي5061211521056002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيفرقد محمد عبد صالح5062211521081046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد عدنان مهدي علوي5063211521008006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية البطوله للبنينادبيياسر كاظم جواد جعفر5064211521067014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمحمد قحطان ذياب وسمي5065211521058054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية شورش للبنينادبيحيدر فالمرز غالم حسن5066211521076040
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الوطن للبنينادبيعلي وعد حسين فرج5067211521079025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المقدادية للبناتادبيرواء جمال جياد شالوخ5068211522140050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية شورش للبنينادبيمحمد عبد الستار ياور منده5069211521076127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الهداية المختلطةادبيأنوار موسى نجم عبد هللا5070211522262001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الهداية المختلطةادبيرسل مهدي محمد عبد5071211522262009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية االحواز للبنينادبيمصطفى عالء حسين ناصر5072211521078037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيليث سعد عطية علي5073211521261009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الهداية المختلطةادبيحوراء نصر حسين كاظم5074211522262006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيصديقة كاظم يوسف مهدي5075211522160007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية فدك للبناتادبيايمان ثاير كاظم جواد5076211522156004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية ديالى للبنينادبيعمر سامي محمود احمد5077211521012048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الزيتونة للبناتادبيساره صالح الدين عبد هللا جاسم5078211522092047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الفارابي للبنينادبيسجاد رياض علي مجيد5079211521026023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيأستبرق موفق حمدي سلمان5080211522263002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الزيتونة للبناتادبيوداد تركي كاظم روضان5081211522092080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية البطوله للبنينادبياحمد كريم محمد شالل5082211521067002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحسين طالب عليوي ناصر5083211521052010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الطف المختلطةادبيعمر ماجد حامد داود5084211521242010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن محمد سمين وهاب5085211521032006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي عماد عباس حسن5086211521026031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية مندلي للبنينادبيامجد نجيب عبد هللا ابراهيم5087211521034005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمد حيدر رسول محمد5088211521026038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية شورش للبنينادبيحيدر طارق جهان بخش محمد5089211521076038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ام كلثوم للبناتادبينازك عباس جراغ علي5090211522132082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية اليازجي المختلطةادبيمصطفى حافظ لفتة احمد5091211521223035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية لكش للبناتادبيزينب حافظ خضير جاسم5092211522149010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية البطوله للبنينادبيمحمد مرتضى حسين عباس5093211521067012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية ام كلثوم للبناتادبيزهراء جبار اغا مراد جمشير5094211522132047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية شورش للبنينادبيديار ابراهيم محمود عبد هللا5095211521076043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيأسراء غزوان ياسين طه5096211522263003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية التأميم للبناتادبيمنار حسين هندي وهاب5097211522111031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي نعمه حسين محيسن5098211521081041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية شورش للبنينادبيعلي فاضل عباس ابراهيم5099211521076080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ذي قار للبنينادبيأحمد عادل ويسه حبيب5100211521032001
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبياحمد مجبل يونس حميد5101211521272013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميابراهيم راسم خليل ابراهيم5102211511001008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية بلدروز للبنينادبيجاسم محمد حميد دوشان5103211521007011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية مندلي للبنينادبيميثم جميل محمود احمد5104211521034044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية القرطبي للبنينادبيحيدر محمود مطرود مبارك5105211521054022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية الثمرات للبناتادبيأرجوان مهدي عبعوب مهدي5106211522169001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الفاضالت للبناتادبيعذراء حسين علي شندوخ5107211522102028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الزيتونة للبناتادبياالء محمد داود عسكر5108211522092017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الوجيهية للبنينادبيمصطفى ارميض رحيم حسن5109211521030048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيداليا سالم جواد كاظم5110211522291030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيجمال ناصر علوان طارش5111211521038031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيسيف علي شاغي علي5112211521001029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الغد المشرق للبنينادبيفراس اياد صالح مهدي5113211521063036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية شورش للبنينادبيخلدون جهاد رشيد سلمان5114211521076041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيأحمد عبد الباسط حسين محمد5115211521272001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيحيدر حسن اسد حسن5116211521270028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية سعد للبنينادبيمحمد جواد كاظم علي5117211521060011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية التأميم للبناتادبيجوان ذو الفقار جواد عباس5118211522111008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرغد باسم فليح حسن5119211522151010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية التأميم للبناتادبيشهد زياد حمدي حسن5120211522111023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية شورش للبنينادبيأحمد سالم وهاب أحمد5121211521076005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية صدى التأميم للبنينادبيمحمود احمد مهدي صالح5122211521033043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيكاثرين رائد اسماعيل عبد الواحد5123211522097073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية االنصاري للبنينادبيهشام محمد فليح حسن5124211521080031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الزيتونة للبناتادبيدنيا احمد حسين حسن5125211522092027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية االمامة للبنينادبيخليل ابراهيم خضير عباس5126211521083006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية شورش للبنينادبيوسام سالم مهدي صالح5127211521076161

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الفلق للبنينادبيمهند عبد الرحمان حسن علي5128211521023079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي رياض محمد جاسم5129211521003025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيوليد علي حميد شبيب5130211521014073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى ستار رحيم خرتل5131211521076147

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزهراء عبد الحليم حمد علي5132211522137015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية ميثم التمار للبنينادبيرامي رفعت عبد الكريم حسين5133211521025011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية بني سعد للبنينادبيمرتضى محمد احذية عسكر5134211521008072
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية شورش للبنينادبيحيدر خليل اسماعيل فالمرز5135211521076035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمحمد حسن علي مهدي5136211521222017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفلق للبنينادبينور الدين كامل حسين ظاهر5137211521023080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المركزية للبنينادبيعلي حسن فاضل عباس5138211521004044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيامير حيدر خليل ذيبان5139211521016003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية مندلي للبنينادبيغزوان عبد الجبار جمعه عبد هللا5140211521034028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية االصالح المختلطةادبيزمن عامر كداش صالح5141211521264005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية النسائم المختلطةادبيرسول قيس حميد عبد5142211521254013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المقدادية للبناتادبيمروه كتيب اسماعيل محمود5143211522140105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبييوسف قيس حرب يونس5144211521059036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية سعد للبنينادبيعباس غالب صاحب حسن5145211521060008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعلي كريم برو احمد5146211521058034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية شورش للبنينادبيمحمد نور حاتم شوكة شكور5147211521076137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسامي صالح حليو حسين5148211521038062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايه عباس راضي حسن5149211522100005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبياحمد دبس ناصر حسين5150211521272008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية اسد هللا للبنينادبيكرار باسل عادل داود5151211521017037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية البشير للبنينادبيشهاب محمود حمد محمود5152211521057015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ام كلثوم للبناتادبينوره قاسم اسماعيل عبد القاسم5153211522132097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيوسام احمد خلف حسن5154211521018047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية شورش للبنينادبيمحمد مفيد كامل سعدون5155211521076133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية نازنين للبناتادبيناردين خالد مجيد محمد5156211522096011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيشيماء عبد نجم عبد5157211522291075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية النسائم المختلطةادبييوسف تلفان عبد هللا حسين5158211521254028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيسرور فالح حسن محمود5159211522168012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية المستقبل للبنينادبيهمام قيس عبود فالح5160211521028019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية بني سعد للبنينادبيعمر حسن كيطان ساجت5161211521008048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية بني سعد للبنينادبيجعفر سعود مزهر عباس5162211521008015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية النسائم المختلطةادبياحمد عبد االمير محمد عبد5163211521254001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية التحرير للبناتعلمينبراس مهدي حمود جاسم5164211512136071

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميسجى كمر جليل سعود5165211512097064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية العراقية للبناتعلميساره محمد صالح حسين5166211512139079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية المقدادية للبناتعلميشهالء عامر طاهر محمد5167211512140157

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةعلميمؤمن حسين طه حمد5168211511202007
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية االمام الزهري للبنينعلميحسن هادي محمد خميس5169211511052010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية الجواهري للبنينعلميمحمد يونس حسين حميد5170211511020076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميشهد عبد الرضا عبد الواحد سالمه5171211512090059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الفلق للبنينعلميمحمد قاسم احمد نجم5172211511023054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية الدؤلي المختلطةعلميغفران عاد علي حسين5173211512200007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية الحد االخضر المختلطةعلميرغد مجيد حميد جاسم5174211512208005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميختام يونس شلش خلف5175211512097032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية بالط الشهداء للبنينعلمياحمد سمير عبد االمير عبد الحسن5176211511058005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية االمام الزهري للبنينعلميمحمد عبد الحميد محمد وحاد5177211511052045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية االنصاري للبنينعلميمحمد شاكر محمود عواد5178211511080031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الخالص للبنينعلميحمزه حسين علي جواد5179211511002060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية النضال للبنينعلميهذال رشيد محمد سعيد علي5180211511029068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية المركزية للبنينعلميعلي رحيم حاكم نصيف5181211511004088

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الفاضالت للبناتعلميهدى علي حسين شلفون5182211512102100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الروابي للبناتعلميزينب محمد هادي حسن5183211512146019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية االنصاري للبنينعلميياسر ماجد جاسم علوان5184211511080034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية كنعان للبنينعلميعبد هللا حسين رحيم نجم5185211511013048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية البينات للبناتعلمينغم غافل حميد عبد5186211512116035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميأيه عبد الرزاق عبد هللا عبد الكريم5187211512097008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية ابن الرومية للبنينعلميحيدر خليل ابراهيم احمد5188211511037013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الحريه للبناتعلميايالف خليل ابراهيم عبد5189211512143018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المنتهى للبناتعلميرويده محسن محمد علي5190211512103021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية اور المختلطةعلميحسام محمد مجيد احمد5191211511211004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية االنام للبناتعلميحليمة عبد الكريم محمود حيدر5192211512135048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الخيزران للبناتعلمياحالم كريم علي سعيد5193211512147004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية المحسن المختلطةعلميسيف عدنان عبد الجبار علوان5194211511225012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية ام حبيبة للبناتعلميمها مطر عطيوس مراد5195211512121062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية فدك للبناتعلميانعام سعد عبود حسين5196211512156004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عامر كاظم حسين5197211511004132

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية ام ابيها للبناتعلميشهد صالح محمود شهاب5198211512171012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميندى نبهان مخيبر رحيم5199211512097099

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية اول حزيران للبنينعلميأسامة شكر محمود ياسين5200211511062009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلميارشد وائل عبد الرحمن احمد5201211511278003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميايمن حاتم عناد حديد5202211511038016
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الخالص للبنينعلميمحمد خالد منذر عبود5203211511002152

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية العراقية للبناتعلميزهراء جاسم محمد عباس5204211512139054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية العدالة للبنينعلميمحمد رياض جاسم محمد5205211511044009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية كنعان للبنينعلميعمر حازم كريم حميد5206211511013060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية العراقية للبناتعلميرباب ماجد مهدي حسين5207211512139045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية فدك للبناتعلميتقى محمد عباس حمادي5208211512156011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية فدك للبناتعلميهدير عباس عبود عيسى5209211512156051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ايمن األهلية للبنينعلميعبد هللا عبد الستار عبد محمود5210211511066007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية السكري للبنينعلمييحيى جياد يوسف عباس5211211511046009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية المستقبل للبنينعلميمصطفى محمد صفاء عباس5212211511028024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلميرباب احمد علي محمود5213211512097038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية كنعان للبنينعلميعلي هيثم كاظم عزيز5214211511013058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمياماني رائد طه عزيز5215211512097019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية بني سعد للبنينعلميحيدر حسين عبد علي حسين5216211511008014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية آمنة بنت وهب للبناتعلميسورهن يحى مرهون علي5217211512099024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية امين االمة المسائية للبنينعلميمروان قيس حسين فريح5218211511273022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينعلمياحمد سمير عبد الجبار عبد الرزاق5219211511280002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المقدادية للبنينعلمياسعد نزار حسن رحيم5220211511039003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الخالص للبنينعلميأحمد أياد مهدي عباس5221211511002004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية العدنانية للبناتعلميايات محمد ذياب محي5222211512094013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االماني المسائية للبناتعلميلينا باسم حسين سليم5223211512292003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الخالص للبنينعلميياسر عامر عيسى حسن5224211511002195

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الغد المشرق للبنينعلميادهم خليل ابراهيم مراد5225211511063010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المنتهى للبناتعلميمروة غسان عباس علي5226211512103048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الحريه للبناتعلمينورس حيدر عبد العزيز عبد الكريم5227211512143130

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية العدنانية للبناتعلميبراء كريم حميد صالح5228211512094018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية رابعة العدوية للبناتعلمياستبرق مسلم حسين احمد5229211512160004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية اولى القبلتين للبنينعلميحسين اكرم محمود علي5230211511065024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية خانقين للبنينعلميعلي جواد موسى محمد5231211511011091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية فدك للبناتعلمينغم حسام ابراهيم حمود5232211512156042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المعارف للبنينعلميعلي خالد عبد هللا نجم5233211511005117

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية المستقبل للبنينعلميزياد خليفة شكير محمود5234211511028005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية لقمان الحكيم المختلطةعلميأنمار صفاء أسماعيل محمد5235211511263006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية فدك للبناتعلميحنان مالك جاسم محمد5236211512156013
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية جمال عبد الناصر للبنينعلميحميد عبد هللا عبد الحسن احمد5237211511010033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المعارف للبنينعلميعبد القادر ليث خالد احمد5238211511005104

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية االجيال االهلية للبنينعلميصفاء الدين محمد تركي مطلك5239211511045009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية خانقين للبنينعلميطه حميد مجيد قادر5240211511011075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية اليرموك للبناتعلميوسن علي ابراهيم عبد المجيد5241211512125036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الطلع النضيد للبنينعلميمروان سليم كرجي نصيف5242211511038092

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية ابن الرومية للبنينعلميباسم علي عبيد محمد5243211511037009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينعلميحسن يونس منفي ثامر5244211511059006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد وليد احمد علوان5245211511014032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الجواهري للبنينعلميعبد الحافظ شامل كامل عبد هللا5246211511020034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية مندلي للبنينعلميوائل عباس غالب محمد5247211511034056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية قزانية للبناتعلمياسراء عامر عسكر نامدار5248211512104004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميدالل صبحي حسين دليان5249211512118008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المقدادية للبناتعلميلطيفة مقداد علي حسين5250211512140209

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الغد المشرق للبنينعلمياحمد حاتم خورشيد ديوان5251211511063002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية االنام للبناتعلميعذراء طالب جاسم قاسم5252211512135133

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد مثنى محمود حزوم5253211511014176

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الخالص للبنينعلمييوسف شاكر محمود علي5254211511002198

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375اعدادية زينب الهاللية للبناتعلميضحى قاسم جواد كاظم5255211512118028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية المركزية للبنينعلميرائد كريم حسين سكران5256211511004060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميأيمن حامد ماجد احمد5257211511001006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية تماضر للبناتادبينور عطا زيدان خلف5258211522091073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية تماضر للبناتادبيقبس سالم احمد جاسم5259211522091062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمصطفى صالح خليفه علي5260211521052048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية المتنبي المختلطةادبيقصي كريم ملحان خلف5261211521226025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية المنتهى للبناتادبيالهام عبد خضير عباس5262211522103008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمقداد تركي حسن محمد5263211521052051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية تماضر للبناتادبيهدير علي محمود رحيم5264211522091078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياشواق طارق اسماعيل محمود5265211522090008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية نزار المختلطةادبينجود سعد عبار جسام5266211522204011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيكاظم حميد مروح حسين5267211521059023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الفاضالت للبناتادبيغفران عدنان مهدي صالح5268211522102032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية عتبة للبناتادبيختام سعد حسن سعدون5269211522167004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية حمرين المختلطةادبيظاهر علي هادي زيدان5270211521205009
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية تماضر للبناتادبيطيبه فاضل فهد كافي5271211522091052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيثقال شهاب احمد حسين5272211522097021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية النظامية المختلطةادبيمروة فاروق علي رشيد5273211522206007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الفاضالت للبناتادبيحال جابر عباس صياد5274211522102007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعلي حسين جاسم دنو5275211521058030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيعصام عمر خليل عبد5276211521276012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية مندلي للبنينادبيحسين محمد خلف مسرهد5277211521034013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد هاشم درب كاظم5278211521010054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية حمرين المختلطةادبيضحى رفعت شكر محمود5279211522205013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية حمرين المختلطةادبيرحاب ياسين مصلح عيسى5280211522205007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعبد هللا كريم علي حميد5281211521018027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية القرطبي للبنينادبيحسين محمد صالح شهاب5282211521054020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية ام كلثوم للبناتادبياميره زبيد احمد عليوي5283211522132012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية عائشة للبناتادبيزينب بشار ياسر محمد5284211522101026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الزهراء للبناتادبيآيه جنعان حسن طارش5285211522138002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية المحسن المختلطةادبيميس سمير جميل حميد5286211522225023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية المتنبي المختلطةادبيايوب كاظم مظلوم عيدان5287211521226006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية المقدادية للبناتادبينور وضاح خزعل شبيب5288211522140124

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيعباس حسن علي شناوة5289211521275025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيمحمد احمد موسى حسين5290211521207014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية العدالة للبنينادبيعمر زكي وحيد مزبان5291211521044020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية المستقبل للبنينادبيرامي علي كاظم جواد5292211521028005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيسرور عادل أحمد عثمان5293211522238004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر عادل حسين داود5294211521038119

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية ام القرى للبناتادبيبراء عباس صالح شكير5295211522127005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية ام كلثوم للبناتادبيلينا خليل اسماعيل شهواز5296211522132073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية المقدادية للبناتادبيمها طه فليح غضبان5297211522140113

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية العذراء للبناتادبيافكار مؤيد ابراهيم رميض5298211522154002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية المتنبي المختلطةادبيمعتصم صباح يوسف يعقوب5299211521226035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية الخلود للبناتادبيمريم طالل عبد الرزاق حمادي5300211522164021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيطيف حسين علي حسين5301211521081029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي زيد خادم علي5302211521227018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمالك صافي هادي كريفع5303211522260004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية المقدادية للبناتادبيغفران رباح صالح احمد5304211522140086

185 من 156صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيافراح خليل عباس حمود5305211522099007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد محمد علي صالح5306211521003003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية تماضر للبناتادبيميساء علي حسين محمود5307211522091066

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الرواد للبنينادبيحسين سعد مطلك كاظم5308211521077027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيختام مشعان كريم حسن5309211522238001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية االمال للبناتادبيساره مخيبر ناصر حسين5310211522153031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي كريم سلطان سندال5311211521007043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الزهراء للبناتادبيأفراح علي نجم عبد5312211522138001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمروه قيس فتاح مخلف5313211522151035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية فاطمة للبناتادبيفاطمه علي حسين علي5314211522105016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية العدالة للبنينادبيمحمود قبيس مهدي أمين5315211521044032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيايات فراس ياس خضير5316211522137005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيشهد مجيد حميد عبد5317211522170032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيحنين سامي محمود عبار5318211522208004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الفلق للبنينادبيليث بهجت صالح مهدي5319211521023065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية النسائي المختلطةادبيساره نجم عبد محمد5320211522218006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية ام القرى للبناتادبيديانا حميد عبد جريذي5321211522127009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء فارس عبد علي5322211522100024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمروه ياسين نصيف فليح5323211522097076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية المتنبي المختلطةادبيأسراء قيس ناجي صالح5324211522226002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمصطفى فلح عبد الرضا هادي5325211521025033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمرتضى حسن حميد مصطفى5326211521273056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية التحرير للبناتادبيهند فالح حسن جواد5327211522136060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الوديعة للبناتادبينور احمد طه ياسين5328211522129021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية المركزية للبنينادبيمحمد قاسم صالح مهدي5329211521004063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية القدس للبناتادبيمريم غانم طالب حسن5330211522110048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الخيزران للبناتادبيقبس كريم كاظم مردان5331211522147035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية ام حبيبة للبناتادبيعائشة عبد الرحمن محمود عبد5332211522121037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمد جمال سهيل نجم5333211521212025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية المستقبل للبنينادبيمصطفى محمود ابراهيم علي5334211521028017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية تلمسان للبناتادبيدنيا محمد جاسم عبد5335211522124007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد هللا أسد محمد جاسم5336211521206014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية ام عمارة للبناتادبيدعاء وليد كاظم مهدي5337211522107013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحمزة علي حمودي علي5338211521063015
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية ام قصر للبنينادبياحمد حامد عبد هللا حسين5339211521047001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية تدمرللبناتادبيهدى غضبان عبد محمد5340211522131013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية تلمسان للبناتادبينور صبحي حمادي علوان5341211522124025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية النهروان المختلطةادبيابراهيم احمد جمعة جاسم5342211521213001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية المقدادية للبناتادبياسماء سعد محسن حميد5343211522140011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية انطاكية للبناتادبيسماح صدام حسين كاظم5344211522112018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية ام عمارة للبناتادبيبركه باسم محمود خضير5345211522107008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيغادة زيد كاظم عبعوب5346211522166009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية العمرانية المختلطةادبيابراهيم محمد حسن محمد5347211521230001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسين عيدان غريب ولي5348211521049007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية بابل للبناتادبيبشرى مرعي طه علي5349211522141026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية البشير للبنينادبيسجى احمد عبد محمود5350211522057004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية الروابي للبناتادبيساره ابراهيم حسن خضير5351211522146032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيضحى نصيف جاسم علي5352211522165022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الخيزران للبناتادبيزينه فائق ابراهيم محمد5353211522147021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية بابل للبناتادبيهناء طاهر محمد محمود5354211522141086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حسن عبد الواحد فاضل5355211522155055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمروان سعد سلمان مطر5356211521038153

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية المقدادية للبناتادبيزينب جسام محمد علوان5357211522140055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيمروه فيصل سلمان صالح5358211522099053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء سعيد منصور كاكي5359211522102015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحارث علي جميل عيال5360211521273018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمصطفى أحمد قاسم دليان5361211521052047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية المحسن المختلطةادبيزينب ياسين جاسم محمد5362211522225016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية اليرموك للبناتادبياسراء خيام هارون سليمان5363211522125003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيرفل يوسف محمود احمد5364211522208006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمحمود خالد محمود زكم5365211521214020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية تماضر للبناتادبياسيل باسم خالد حميد5366211522091009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى بهجت عمران خشف5367211521005044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية ديالى للبنينادبيسلوان طالب مهدي عبد5368211521012029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمصطفى ابراهيم كاظم محمد5369211521018040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الخيزران للبناتادبيساره محمود عبد هللا سلمان5370211522147022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية النبوة للبناتادبيايالف يونس حيدر حسون5371211522145007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية حمرين المختلطةادبيفاديه سلمان احمد اسماعيل5372211522205014
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية المقدادية للبناتادبيرقيه عبد الزهره رحيم عبد5373211522140047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية تماضر للبناتادبيتبارك ثاير عبد الواحد خلف5374211522091017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية جمانة للبناتادبيآية عبد المهيمن محمد علي5375211522095002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيقمر محمد خليفه حسن5376211522118042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المتنبي المختلطةادبيعباس محمود شدهان ريحان5377211521226017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية تماضر للبناتادبينور احمد عبد علي5378211522091068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية القلعه للبنينادبييوسف ساجد مهدي محمود5379211521040030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية ابن الرومية للبنينادبيهيثم يوسف جميل طه5380211521037038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية العدالة للبنينادبيطه حامد جاسم محمد5381211521044011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم صافي حسين حميدي5382211522140109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية ديالى للبنينادبيعمر ماجد حميد عبد5383211521012049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيضياء نجم عبد ابراهيم5384211521065037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المقدادية للبناتادبيرفل عبد الستار عبد هللا محمد5385211522140044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية تماضر للبناتادبيآثار ياسين غسان ياسين5386211522091001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الخيزران للبناتادبياحالم قيس عبد الرحيم عباس5387211522147005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المتنبي المختلطةادبيزينه ضياء يوسف يعقوب5388211522226012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الخلود للبناتادبيهبة حسين علي حسين5389211522164026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية االصالح المختلطةادبياحمد احمد تمر ذياب5390211521264001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيسيف علي مظلوم عيدان5391211521278050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الحد االخضر المختلطةادبياماني منير عبد هللا حمادي5392211522208002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الطف المختلطةادبيعلي مالك عبد الكريم ناصر5393211521242009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الزيتونة للبناتادبيسوزان نصر الدين محي الدين عباس5394211522092054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الوطن للبنينادبيعلي داود عبد ابراهيم5395211521079021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيعذراء عبد الحسن شناوه رسن5396211522100035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية التحرير للبناتادبيرند حامد احمد جراح5397211522136026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المقدادية للبناتادبياستبرق احمد عبد احمد5398211522140005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية صدى التأميم للبنينادبييوسف عبد الكريم خضر عباس5399211521033045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية النسائي المختلطةادبيرانيا محمد عبد محمد5400211522218003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية البشير للبنينادبيمصطفى وليد حميد فهد5401211521057034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية ابن الفارض للبنينادبيطيف محمد نعيم عبد اللطيف5402211522015012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية ابن الرومية للبنينادبيصفاء حسن حميد احمد5403211521037013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الخلود للبناتادبياستبرق حسن مهدي جاسم5404211522164002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزينب سالم غضبان كاظم5405211522137018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمصطفى فاضل دعدوش سالم5406211521063048
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزهراء مجيد جاسم محمد5407211522166006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد سعيد رشيد عزيمه5408211521049018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحيدر محمد خالد علي5409211521038048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمحمد احمد حمود علي5410211521058049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيفاطمة كريم ويسي علي5411211522234013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيجنان احمد عبد الوهاب داود5412211522097022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية ام ابيها للبناتادبيايناس احمد حسين صالح5413211522171005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعقيل عبد الحمزه علي مجيد5414211521052024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي طارق عبد االمير محمد5415211521038106

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيعبد هللا قحطان دحام فهد5416211521261007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية العدنانية للبناتادبينرمين محمود سلمان حسون5417211522094064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية عائشة للبناتادبيميادة يوسف جاسم مرهج5418211522101045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبياحمد عباس شريف وهاب5419211521010006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ام القرى للبناتادبيزينب محسن مكي خضير5420211522127016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ام كلثوم للبناتادبيليلى مراد رحمان شنان5421211522132072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية انطاكية للبناتادبياالء صبري جاسم محمد5422211522112003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية البينات للبناتادبيهيفاء عبد الواحد علوان محمد5423211522116032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيامير كاظم صافي حمادي5424211521042006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ام كلثوم للبناتادبيدانيه موفق غضبان برج علي5425211522132035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب عدنان محيسن جامل5426211522102017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية المقدادية للبناتادبيساره فاروق عطيه حلو5427211522140063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الرواد للبنينادبياالمين محمد هارون رشيد5428211521077019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمجتبى خالد شهيد علي5429211521052039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيعمر عبد القادر فيصل محمود5430211521272064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الخنساء للبناتادبيأطياب محمد عباس كاظم5431211522117001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيديار رعد مهدي خميس5432211522170014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيانتصار سعود كامل موسى5433211522293003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييوسف فليح حسن جاسم5434211521038174

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيانور عباس حسين عايش5435211521207003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمسلم ابراهيم خضير عباس5436211521042031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية النضال للبنينادبيمحمد عبد علي عبد الكريم علوان5437211521029012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي مصطفى وهيب عليوي5438211521038113

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية المدائن المختلطةادبيسارة احمد حسن حسون5439211522227011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ابن يونس المختلطةادبياسماعيل طه ياس محمد5440211521228003
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية المتنبي المختلطةادبيهديل هيالن محمد داود5441211522226035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبينهى ناظم عمر خضير5442211522202008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ام حبيبة للبناتادبيشيرين علي مصطاف محمد5443211522121032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الزيتونة للبناتادبيرغده جواد كاظم شالل5444211522092032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية عائشة للبناتادبيشهد سمير صبيح مهدي5445211522101036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد طه كاظم جبار5446211521014051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية تماضر للبناتادبيلباب رافع شهيد رشيد5447211522091063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الخيزران للبناتادبيأسيل خليل ابراهيم جلو5448211522147002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم موسى خلف عيسى5449211522140111

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي طالب سعدون خلف5450211521031016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر عدنان زيدان خلف5451211521038120

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحاتم فرج مصطفى خميس5452211521038034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية اول حزيران للبنينادبينادر حسن كاظم سبع5453211521062050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية ام القرى للبناتادبيأساور زياد أحمد كريم5454211522127001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيهاجر زهير معيوف جاسم5455211522100047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الزيتونة للبناتادبيدعاء جليل خليل سبع5456211522092026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية ام عمارة للبناتادبيساره ليث نعمان قدوري5457211522107018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعلي محمد عبد الوهاب داود5458211521224007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد شاكر محمود طه5459211521081003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمحمد حسن جوري شالل5460211521037026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المتنبي المختلطةادبيغفران ضياء يوسف يعقوب5461211522226022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية ام ابيها للبناتادبيوجدان فاضل علي حسين5462211522171017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية القوارير للبناتادبيفرقد علي محمد حسن5463211522150017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي محمد عبد الكريم علي5464211521003027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيياسمين ابراهيم خليل جباره5465211522097094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية العدنانية للبناتادبياطياف اياد غازي عليوي5466211522094011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية القدس للبناتادبيزينب عبد المنعم ابراهيم حسن5467211522110027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيأالء منعم شهاب احمد5468211522099003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية العقيلة زينب للبناتادبينور حسين خالف جاسم5469211522166018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الزهراء للبناتادبيشمس فراس عبد الغفور عبد الواحد5470211522138051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد وسام محمد داود5471211521038152

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية بابل للبناتادبيايه محسن علي هادي5472211522141021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية العدالة للبنينادبيحسام ظاهر جميل كاظم5473211521044006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد هيثم محمد عبد هللا5474211521042029
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الثمرات للبناتادبيساره ياسر عبود علي5475211522169013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيشهد نزار صالح محمد5476211522202007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد جاسم محمد كاظم5477211521077051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيأستبرق عمر فاروق عبد الوهاب5478211522263001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية القدس للبناتادبيزينب عبد االمير مخيلف ياقوت5479211522110026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية القدس للبناتادبيعذراء زكريا محمود مجيد5480211522110042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيميالد رعد مهدي خميس5481211522170040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية جنة الخلد المختلطةادبينور الدين محمد عبود علوان5482211521261011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الروابي للبناتادبيضحى مثنى كريم ظاهر5483211522146042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيديانا موفق حميد رشيد5484211522155042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيصبا سلمان عكال ياس5485211522090027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الفلق للبنينادبياوس عبد الرزاق عز الدين عبد الرزاق5486211521023014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر هادي حكيم حياس5487211521038124

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي براء سبع خميس5488211521038099

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي صالح خضير عباس5489211521038105

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيخالد محارب صادق حسن5490211521208006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الزهراء للبناتادبيكحالء مجهد عصفور وهران5491211522138059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيجاسم شاكر اسود حسين5492211521010012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيحسام علي متعب جاسم5493211521263001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية قزانية للبناتادبيهند وديع جمال محمد5494211522104029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية القدس للبناتادبيهند صالح محمد عزيز5495211522110058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الخيزران للبناتادبيبراء رياض فليح حسن5496211522147011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعمر سعد مظلوم حسين5497211521058039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية االماني المسائية للبناتادبيلقاء حسين باوي مراد5498211522292028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر صادق علي حسين5499211521038117

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيابراهيم جليل ابراهيم حديد5500211521038001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعباس سعد محمد عباس5501211521058022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الراية للبنينادبيعمر عدنان حسين علي5502211521021012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية تماضر للبناتادبيرؤى وسام عزاوي جاسم5503211522091024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد ثاير غفوري سلمان5504211521272068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية اليرموك للبناتادبيخديجه عيال اسماعيل صالح5505211522125009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك منذر ابراهيم محمود5506211522138012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيوجدان قحطان صالح عيسى5507211522170043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية تلمسان للبناتادبيآية مقداد جاسم فدعم5508211522124002
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية البوادي المختلطةادبيابو بكر عباس يوسف عبد الرحمن5509211521216001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الروابي للبناتادبيدعاء عدنان نعمان عثمان5510211522146023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية االمال للبناتادبيوالء قاسم عبد الحميد مراد5511211522153074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الزهور للبناتادبينور عبد هللا محسن هيكي5512211522113023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية بابل للبناتادبيغفران عدنان هاتف علوان5513211522141069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحمزة حميد مطلك سلطان5514211521042011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحسين عالء قاسم ابراهيم5515211521024008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد حسين رشيد علي5516211521014003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية القرطبي للبنينادبيصفاء نجم عبد احمد5517211521054028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد حسين شهاب حمد5518211521019018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الطائف للبناتادبيهدى احمد ادريس عطيه5519211522159032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسجى ماهر فاضل جاسم5520211522097050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية عائشة للبناتادبيأشواق مجيد علي مصطفى5521211522101007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد باسم مجيد حميد5522211521001003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحيدر عبد الرزاق سعيد رحيم5523211521006008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية عائشة للبناتادبينبأ ضياء ابراهيم صالح5524211522101046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الزهراء للبناتادبيرفيده محمد صيهود محمود5525211522138029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيسارة سالم كامل محمد5526211522238003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيايه وليد حميد الطيف5527211522263009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الثمرات للبناتادبيايناس حميد نوري كاظم5528211522169003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية المحسن المختلطةادبيايالف خالد احمد طه5529211522225007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسراء مؤيد محمد زيدان5530211522097007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي محمود كرم محمود5531211521065053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد عبد المجيد حسن علي5532211521278088

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الطائف للبناتادبيأالء كاظم حسين صالح5533211522159003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية التحرير للبناتادبيسبأ خضر عباس محمد5534211522136037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االحواز للبنينادبيبنيامين علي حمد حسن5535211521078008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية البحيرة للبناتادبيمها قيس عباس حمد5536211522120011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية التحرير للبناتادبيهاجر علي عبود حسن5537211522136059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية قزانية للبناتادبيزينب عقيل صالح حسين5538211522104009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الحكماء المختلطةادبينبأ سعود هادي عيدان5539211522244007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية العدالة للبنينادبيظاهر عبد الرحمن ثامر حسن5540211521044013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االمال للبناتادبينور تحسين محسن يحيى5541211522153064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابن الرومية للبنينادبيصهيب عادل سلوم علي5542211521037014
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية النظامية المختلطةادبيحسين سعد فواز مهدي5543211521206005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعلي عباس ويسي علي5544211521024013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية ابن الرومية للبنينادبيبرهان خالد ناصر حسن5545211521037006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية العدنانية للبناتادبيندى ناهد شكر جليل5546211522094063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية االديبة للبناتادبيشهباء هزبر عبد داود5547211522114007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيزهراء سلمان داود سلمان5548211522220002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية التأميم للبناتادبينسرين صالح عبد جاسم5549211522111034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الخيزران للبناتادبيالهام اسماعيل مبارك خليفة5550211522147009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيرشا عدنان حسين خلف5551211522207006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيطارق مظهر حليو حسين5552211521038076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية المقدادية للبناتادبيعذراء مجيد حميد جسام5553211522140082

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيتماره رائد لطيف ابراهيم5554211522118010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الفلق للبنينادبيايهاب عبد الرزاق عز الدين عبد الرزاق5555211521023019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية المقدادية للبناتادبيسجى اياد ناصر محمد5556211522140065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين نعمه قدوري محمد5557211521042010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر جبار جاسم محمد5558211521054045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الزهراء للبناتادبيمروه عبد الكريم حمد زبير5559211522138063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية ام عمارة للبناتادبيديار رافد زامل عبد الغفور5560211522107014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية تماضر للبناتادبيشهد خالد عبد هللا لطيف5561211522091045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيوليد زيد محمد علي5562211521238011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيغفران باسم محمد اسماعيل5563211522137024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية تدمرللبناتادبيوسن ثامر عبد عبطان5564211522131015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية القدس للبناتادبيدعاء محمود علوش حميد5565211522110016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيفاطمة هاني سعيد ناصر5566211522170035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المنتهى للبناتادبيعال سعد حسن عبد هللا5567211522103043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الدؤلي المختلطةادبيايمان اسعد منير حسين5568211522200001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية النبوة للبناتادبياسراء فاضل هادي حسين5569211522145004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية النهروان المختلطةادبيخالد زيدان خلف كاظم5570211521213006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية اور المختلطةادبيعبد المجيد حميد كاظم عباس5571211521211017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية النازحين الرابعةادبيمنير ساجت كريم داود5572211521086007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية االمام الزهري للبنينادبيأحمد نكيد عزيز كاظم5573211521052001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر حسن جمعة جرمط5574211521038116

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيخضر قاسم حسين علي5575211521217003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد عبد الرحمن علي مرزه5576211521227023
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبياحمد عادل عباس كيطان5577211521272011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425الخارجيونادبيمحمد عبد الوهاب احمد محمد5578211521400042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيكرار كريم نوار حاجم5579211521222016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الهاشمية المختلطةادبيبروين رياض عبد يعكوب5580211522237003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى قحطان جاسم محمد5581211521004074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ديالى للبنينادبيوليد حبيب كاظم سعيد5582211521012064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية جبل النور المختلطةادبيحمودي جبار حمودي حسين5583211521252003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيخفاف شهاب احمد حسين5584211522097029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الطائف للبناتادبيندى احمد ادريس عطيه5585211522159029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية كنعان للبنينادبيخالد وليد خليفه محمود5586211521013016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية عائشة للبناتادبيشفاء جليل عبد سالم5587211522101033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ام القرى للبناتادبيفاطمة عبد الرضا عبد االمير شراد5588211522127027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المنتهى للبناتادبيوفاء طالب خضير احمد5589211522103067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية االمال للبناتادبينوره صباح نوري محمد5590211522153065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعلوان حسن علوان محمد5591211521058028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية مندلي للبنينادبيحسن ياسين علي مجيد5592211521034011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى ويسي يحيى حبيب5593211521014067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد هللا محمد جار هللا سلمان5594211521214013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الراشدين للبنينادبيأحمد باسم درب كاظم5595211521035001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيغانم حسب هللا كاظم كطوي5596211521038126

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمنذر زيدان خليفه محمد5597211521018045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسن قحطان عدنان ابراهيم5598211521278030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية بلدروز للبنينادبيعالء علوان حسين جباره5599211521007037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيعامر محمود ظاهر سلطان5600211521073017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيانتهاء باسم كنعان صالح5601211522098007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسيف عالء حمودي عبد5602211521010025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه مال هللا علي جاسم5603211522129016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيساره امير حميدي عيسى5604211522137019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حسين علي جواد5605211522138031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المنتهى للبناتادبيمروج صباح مهدي وفي5606211522103054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية تلمسان للبناتادبيمريم احمد حسن سعيد5607211522124021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المقدادية للبناتادبيرهام راسم نوري عبد5608211522140049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزينب مجيد جاسم محمد5609211522166007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعبير عباس سلمان خلف5610211522155084
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيرداد أياد عباس محمد5611211521038055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمها ستار محمود صالح5612211522155100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية االمال للبناتادبيرسل محمد جاسم عزيز5613211522153023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد احمد حسين مخلف5614211521054052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعثمان محجوب حسين علوان5615211521038090

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيعمر عامر صابر حسن5616211521202004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الصدرين للبنينادبيعباس سالم عباس خضير5617211521056015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياسالم فاروق احمد محسن5618211521038016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية المدائن المختلطةادبياحمد حميد جاسم راشد5619211521227001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية النظامية المختلطةادبيحسين محمد عباس حسن5620211521206007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحذيفة حمادي عليوي ناصر5621211521038037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيبراق قاسم جليل مجيد5622211521006003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية المغيرة للبنينادبيمهند محمد شهاب احمد5623211521051030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عزيز كريم حميد5624211521077032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي اياد رشيد مجيد5625211521008040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية النظامية المختلطةادبيشدهان رعد شاكر عبود5626211521206011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية العدنانية للبناتادبياسراء ناظم حميد حسين5627211522094008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيفاطمة جاسم خالد مجيد5628211522133049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهبة نافع جاسم عيسى5629211522133058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المنتهى للبناتادبيهبه حقي اسماعيل علي5630211522103065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الزهراء للبناتادبينور نجاح سالم سلمان5631211522138078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية المحسن المختلطةادبيرفل عباس خضير فرحان5632211522225013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية انطاكية للبناتادبيساره حسن عامر ابراهيم5633211522112016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية القلعه للبنينادبيامجد حميد حسوني محل5634211521040005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية البشير للبنينادبينوار ثامر نصيف جاسم5635211521057038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االمال للبناتادبيسبأ حسين علي حمد5636211522153035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية اسد هللا للبنينادبيأسماعيل محمد حسن كطوان5637211521017006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية النبوة للبناتادبيمياده سلمان ياس خضير5638211522145057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الشهيد عون للبنينادبيهاشم كاظم هاشم مهدي5639211521050019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعامر رحمن حمادي علوان5640211521024011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد اللطيف خالد عبد اللطيف عبد الجبار5641211521054035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الجبل للبنينادبيجواد محمد جواد كاظم5642211521036003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء سعيد خليفة حسين5643211522090003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيرهام عباس عبد خضير5644211522234007
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية ديالى للبنينادبيأحمد كريم أحمد علوان5645211521012007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االحواز للبنينادبيمحمد حسين عيال عبد5646211521078030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعمر نزهان فخري حسن5647211521238007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعمار عائد عدنان رشيد5648211521006013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ديالى للبنينادبيعلي رشيد مهدي خضير5649211521012042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحيدر احمد حسين عباس5650211521010015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الوطن للبنينادبيعصام هاشم كريم محمد علي5651211521079018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الغد المشرق للبنينادبيسيف سعد عبد الكريم داود5652211521063023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفلق للبنينادبيعارم شدهان محمد غني5653211521023037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الطائف للبناتادبيآثار لطيف حميد شهاب5654211522159001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيآية عباس طالب حسين5655211522133002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمصعب محمد سلمان عزيز5656211521214022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية اليازجي المختلطةادبيمحمد علي عبد هللا خلف5657211521223031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينادبيحيدر قاسم محمد جامل5658211521280005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد ستار عبد هللا محمد5659211521014006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب عبد الكريم عباس رشيد5660211522118027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الرواد للبنينادبياحمد عبد الرزاق عبد الكاظم جميل5661211521077010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421الخارجياتادبيرفن عدنان خليل فليح5662211522401022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية ابن عقيل للبنينادبيزهير قاسم عبود حسين5663211521041016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية التضامن للبنينادبيطارق عادل خليل خلف5664211521019008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد القادر عبد الكريم محمد خضير5665211521017028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبياحمد طالب اسماعيل جدوع5666211521273006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسمر محمد قيس حجي5667211522097054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420الخارجياتادبيديار حسن عبد هللا محمد5668211522401017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبينبأ احمد اسماعيل جاسم5669211522220011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيمصطفى وليد كامل محمد5670211521238010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيميثم رعد خضير عباس5671211521275047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبينور احمد حسين حميد5672211522291112

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي عبد طه عباس5673211521042022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيوهيب عبد الكريم وهيب محمد5674211521042035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية تماضر للبناتادبيشيماء حسن محمود احمد5675211522091047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابن عقيل للبنينادبيطارق زيد سعدون محمد5676211521041019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابن عقيل للبنينادبيعباس كريم سبع ذياب5677211521041021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد قاسم صالح دهش5678211521065075

185 من 167صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الخيزران للبناتادبيسالي احمد غني قدوري5679211522147023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الزهور للبناتادبينور الهدى مخلص عباس صادق5680211522113021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية انطاكية للبناتادبيدعاء علي حسين كاظم5681211522112008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الحد االخضر المختلطةادبياسل عبد هللا علي محمود5682211522208001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية القدس للبناتادبيسندس حميد عبد العزيز مظلوم5683211522110035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية اول حزيران للبنينادبيليث عمر عبد صالح5684211521062039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المركزية للبنينادبيأيمن حاتم ابراهيم جاسم5685211521004009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية االحواز للبنينادبيمهدي صالح شكر محمود5686211521078038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار حيدر علوان كاظم5687211521003031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد هللا شهاب احمد موسى5688211521010034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية جمانة للبناتادبيزينب عادل كاظم علي5689211522095012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االماني المسائية للبناتادبيرغده هزبر عطيه عنتر5690211522292015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهاله احسان مهدي محمد صالح5691211522097087

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الدؤلي المختلطةادبيفاطمة حسن حبيب حسين5692211522200008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االحواز للبنينادبيعبد هللا حسان حازم بيكان5693211521078022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية تماضر للبناتادبيآمنه دحام محمد عبد5694211522091003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االمال للبناتادبيميس محمود شاكر محمد5695211522153060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية فاطمة للبناتادبيانسام اسماعيل رحمن عبد5696211522105002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الروابي للبناتادبيمريم رائد عباس فاضل5697211522146050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى ياسين سلطان حاجم5698211521065085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المقدادية للبنينادبيمصطفى عادل احمد جاسم5699211521039026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية تل االسمر المختلطةادبيوليد خالد محمد جميل5700211521214023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية القلعه للبنينادبيزياد شاكر محمود جاسم5701211521040009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد خالد مجيد ياس5702211521030043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيماهر راسم ابراهيم حسين5703211521065065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد تحسين علوان ابراهيم5704211521065067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيكرار سعد مجيد عباس5705211521018038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد حميد مجيد محمد5706211521081051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية العدنانية للبناتادبيرقيه عبد الجليل خليل جرمط5707211522094030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيأحمد ستار محمد حسين5708211521234003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المتنبي المختلطةادبيورود عبد الكريم محمود احمد5709211522226042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية جمانة للبناتادبيغفران عادل كاظم علي5710211522095020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية التحرير للبناتادبيخديجة عبد الرزاق احمد خادم5711211522136015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية المتنبي المختلطةادبيسجى كامل ياس خضير5712211522226016
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية المنتهى للبناتادبيعائشه محمد شاكر حمودي5713211522103037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيوالء مازن حميد محمود5714211522097093

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الوديعة للبناتادبيزهراء يحيى فاضل حسن5715211522129005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية النبوة للبناتادبيايالف علي مسعود موسى5716211522145006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيغضنفر جابر حيدر خضر5717211521049016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية البشير للبنينادبيمحمد محسن عبد هللا حمد5718211521057029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى قاسم احمد عبد5719211521065083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمحمد رعد حسين محمد5720211521024017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى ياس خضير عباس5721211521023076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية اسد هللا للبنينادبييونس عادل سلمان ياسين5722211521017053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية المأمون المختلطةادبيغالب اكرم ثابت عزيز5723211521212023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية النسائي المختلطةادبيميساء نصيف جاسم مرهج5724211522218012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبياياد هاشم محمد احمد5725211521018006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيبارق علي مصطاف محمد5726211521058009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي سالم حسين محمود5727211521038104

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرياض حسن عطيه محمد5728211521228010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية حمرين المختلطةادبيانس جميل ابراهيم طعمه5729211521205007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418الخارجيونادبيعباس مخيبر ناصر حسين5730211521400023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيداليا سلمان احمد ابراهيم5731211522291031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الثمرات للبناتادبينوره عبد الجليل صالح أسمير5732211522169019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية المغيرة للبنينادبيعبد هللا علي احمد سعيد5733211521051016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ابن عقيل للبنينادبياحمد عباس علي هادي5734211521041004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المركزية للبنينادبيعلي ضياء جواد جاسم5735211521004050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيرشا قدوري عطيه سبع5736211522099025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيهديل ابراهيم حميد علي5737211522263022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الطائف للبناتادبينورس حسين هادي مهدي5738211522159031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية عائشة للبناتادبيدعاء علي محسن علوان5739211522101017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى محمد ابراهيم ازويني5740211522099037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي عبد الرسول هاشم محمد5741211521014040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ام كلثوم للبناتادبيرنا كنعان اسماعيل الياس5742211522132045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد حسين علي محمد5743211521054004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء محمد فالح حسن5744211522155059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياالء وليد اديب هادي5745211522098006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الرواد للبنينادبيعبد هللا رائد صبيح محمد5746211521077065
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية البطوله للبنينادبياحمد ابراهيم هادي مهدي5747211521067001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417الخارجيونادبيليث بدر احمد علي5748211521400038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيقاسم محمد حسين خلف5749211521259006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبياحمد شهاب احمد محمد5750211521010005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمنتهى محمد عبد جدوع5751211522097079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الصباح المختلطةادبيمرتضى تحسين محمد بدع5752211521240003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية السهول المختلطةادبيرسل جمال صالح مهدي5753211522209001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد هللا محمود شاكر بدر5754211521062027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المقدادية للبناتادبيايات خليل جاسم خضير5755211522140014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية انطاكية للبناتادبيزينب علي مجيد حسون5756211522112015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيصالح هالل عبد الخالق هذال5757211521038072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد حاتم حسين فهد5758211521054003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية االمال للبناتادبيبيخال عبد الخالق نوري عارف5759211522153015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الروابي للبناتادبيمها مهدي هاشم محمد5760211522146052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد ساجد حسن حسين5761211521042025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية التضامن للبنينادبيحسن فالح حسن علوان5762211521019002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعدنان مهدي شمس عبد5763211521038091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية نزار المختلطةادبينور جعفر حسن مهدي5764211522204013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الرواد للبنينادبيليث سعد محمد كاظم5765211521077091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيزيدون سمير مزهر رشيد5766211521272028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416الخارجيونادبيمحمد قادر محمد جاسم5767211521400046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيرحمة هللا نعمان وحيد عبد5768211522099024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية التحرير للبناتادبيسوسن عماد احمد اسماعيل5769211522136042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيأحمد حسين علوان حسين5770211521261001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيعذراء علي حسين علي5771211522166008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المركزية للبنينادبيحسين حمزة عبود محمود5772211521004018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفلق للبنينادبيسعد احمد منهل عويد5773211521023030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي عامر خضر عباس5774211521031017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعباس سلمان محمد خميس5775211521038080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الوجيهية للبنينادبيحسام مهند حميد جاسم5776211521030012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيغزوان ولي صفر مناحي5777211521058047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية صدى التأميم للبنينادبيطالب عزيز حسين مظهور5778211521033022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية العدالة للبنينادبيثامر عبد الرحمن ثامر حسن5779211521044005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد جاسم مجيد عباس5780211521042024
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبياحمد علي خماس عبد هللا5781211521018002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية النضال للبنينادبيعلي عبد العليم عبد الرحيم راضي5782211521029007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيسرى محمد زهير محمد5783211522118032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية بالط الشهداء للبنينادبييحيى عماد الدين صالح صافي5784211521058070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية كنعان للبنينادبيحسين سعدون محمد خضير5785211521013013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية بلقيس للبناتادبيميالد وسام هيالن نصيف5786211522106029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيسجى اسماعيل عبود فرحان5787211522099034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المقدادية للبناتادبيعلياء خالد محمد روضان5788211522140083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الفاضالت للبناتادبينور خالد نجم حسن5789211522102041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ام القرى للبناتادبيبلسم عامر سلمان بكر5790211522127006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيلينا محمد راضي خلف5791211522165024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية النظامية المختلطةادبيحمزة عبد الستار عبود ياس5792211521206009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية النبوة للبناتادبيشيماء يوسف صائب حسين5793211522145040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االمال للبناتادبيأيمان اسماعيل ابراهيم خليل5794211522153008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيايه عبد السالم جاسم محمد5795211522170007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية بلقيس للبناتادبيسهير سمير كريم كاظم5796211522106015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمهند قاسم حسين احمد5797211521038164

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد وليد شاكر علي5798211521213002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المقدادية للبنينادبيمصطفى مقداد علوان احمد5799211521039029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيياسمين جاسم محمد حسن5800211522090048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية القرطبي للبنينادبيفاضل مجيد حميد محمد5801211521054049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبياحمد مهند علي عطيه5802211521018004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمحمد مجيد احمد لطيف5803211521202008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الرواد للبنينادبيجاسم محمد رفعت عزاوي5804211521077020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية ديالى للبنينادبيأحمد صالح مهدي سبع5805211521012004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعلي عبد هللا طاهر عباس5806211521059017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية تلمسان للبناتادبيفاطمة جاسم كاظم محمد5807211522124018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية االحواز للبنينادبيامجد غازي كريم حسين5808211521078006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينة ناجح علي جاسم5809211522133032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية القوارير للبناتادبيزينب شعالن هزبر محمد5810211522150007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية بابل للبناتادبيزهراء ياس شوكت محمود5811211522141042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيقاسم سعد جاسم محمد5812211521014042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الفلق للبنينادبيعلي حمد حمزة هالل5813211521023046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيقصي عبد الجليل طه جار هللا5814211521038129
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الروؤف عدنان حمود احمد5815211521054032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيبارق قيس كامل هندي5816211521272015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي أسامة عبد الستار حمودي5817211521017030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيايهاب احسان متعب مهدي5818211521038025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية المغيرة للبنينادبيعلي عبد الجبار حسين عبد5819211521051019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسجى مدحت جليل قدوري5820211522097051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية القدس للبناتادبيهدى عبد الودود مهدي صالح5821211522110057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية تل االسمر المختلطةادبيهديل منعم حمود علي5822211522214004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية العروة الوثقى للبناتادبياالء كريم جليل بشير5823211522165007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية ام حبيبة للبناتادبيابتهال رسول عبد الستار عباس5824211522121003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيميس موفق محمد نجم الدين5825211522291100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد سلمان عباس جرمط5826211521014049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية االديبة للبناتادبينور حسين محمد محمود5827211522114019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية النبوة للبناتادبيياسمين جبار خليل علوان5828211522145065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينور هيثم محمود خليل5829211522165034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيطارق عباس صالح مهدي5830211521278052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيبتول طه جدوع حميد5831211522291020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية النهروان المختلطةادبيرياض امين محمود احمد5832211521213008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية المركزية للبنينادبيأحمد صباح مهدي حسين5833211521004003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحاتم كريم منصور مجيد5834211521038035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيضحى عامر كامل صالح5835211522168016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيحنين نزار مجيد حميد5836211522165011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية فاطمة للبناتادبيايه رامي صالح نوري5837211522105004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية تل الزعتر للبناتادبيحنان عامر حميدي عيسى5838211522151005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي مكي مطلك مصلح5839211521081040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيزينب مولود خليل ابراهيم5840211522208009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية بالط الشهداء للبنينادبياحمد مظهر محي محمد5841211521058006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية االمال للبناتادبيآمال شكر محمود داود5842211522153003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيخلدون عدنان كاظم جواد5843211521038050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسراء ياسين عطيه ابراهيم5844211522097008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية اول حزيران للبنينادبيحسين خضير هظم علي5845211521062013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعماد مجيد نزال منصور5846211521081042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الوالء المختلطهادبيمحمد فاضل عبد الوهاب رحيم5847211521236026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية جبل النور المختلطةادبيمصطفى محمد خلف ابراهيم5848211521252011
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمحمد شامل عمران محمد5849211521228023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيغيث عباس عواد فرج5850211521006017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية اول حزيران للبنينادبيمهند خالد جبار صالح5851211521062049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد لطيف جاسم احمد5852211521208018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية االحواز للبنينادبيحمزه ابراهيم هندي صالح5853211521078012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية تل الزعتر للبناتادبيسرى فاضل حسين طه5854211522151021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية االمال للبناتادبيبشائر قاسم علوان سعيد5855211522153013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية بابل للبناتادبيريام حازم ابراهيم شهاب5856211522141037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المتنبي المختلطةادبيقصي حسين عبد العزيز زيدان5857211521226024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية القدس للبناتادبيسرى فاروق قدوري بدري5858211522110033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية النسائي المختلطةادبيميساء خضير كاظم عواش5859211522218011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عبد السالم محمد سرحان5860211521077102

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية بابل للبناتادبيايه جاسم محمد مراد5861211522141020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية البشير للبنينادبيعثمان حسين خضير خلف5862211521057021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبياحمد صائب محمد خلف5863211521207001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية المحسن المختلطةادبياسراء مظفر خضر علوان5864211522225002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية النضال للبنينادبيحسين علي عباس حسن5865211521029004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية العدالة للبنينادبيقيس محمد مهدي أمين5866211521044024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب عادل عز الدين حميد5867211522102016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيزهراء عباس خضير عباس5868211522170021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية المستقبل للبنينادبيصالح حسن داود محمد5869211521028007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية النبوة للبناتادبيعلياء هاشم مصطفى جاسم5870211522145045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيافراح محمد راضي كاظم5871211522118002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء احمد محمد فدعم5872211522164006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية النهروان المختلطةادبياياد منذر عبد حسن5873211521213003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية المروة للبناتادبيسجى جاسم كريم محمود5874211522158010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى سامي فتح هللا عسكر5875211521023075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى خالد حسين ثامر5876211521023074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية تماضر للبناتادبيسرى سعد غازي ابراهيم5877211522091042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية مندلي للبنينادبييوسف حسين محمد علي5878211521034049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي خالد علي وادي5879211521039017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيآيه برع حميد عبد5880211522090010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الزهراء للبناتادبيمأسي كاظم عبد هللا حمود5881211522138062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعمر ماجد محسن نجرس5882211521063035
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية تماضر للبناتادبيدالل شهاب احمد ياس5883211522091021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيمصعب طه طارش هادي5884211521275046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية البينات للبناتادبيسرى محمد عبد الرحمن عبد العزيز5885211522116023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي مانع عبد علي5886211521063033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الدستور المختلطةادبيمحمد عبود احمد باقر5887211521219017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعمر عدنان ذياب وسمي5888211521058042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية بابل للبناتادبيزهراء صالح مهدي صالح5889211522141040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الصدرين للبنينادبيحسين عدنان رشيد مجيد5890211521056005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيديانا محمد فاضل عوض5891211522137012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية تماضر للبناتادبينور شاكر محمد خضير5892211522091071

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية تماضر للبناتادبيلقاء سعد حميد علي5893211522091064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرشا جاسم خالد حمزه5894211522098014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ موسى حسن عبد هللا5895211522138071

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد يحيى فرحان كشكول5896211521038014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيجاسم محمد عباس جاسم5897211521065017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزهراء حسن حسوني دلي5898211522166004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهيفاء عبد االمير عيسى محمد5899211522090045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه سعد علي داود5900211522102033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه عباس سلمان عبود5901211522138085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية البطوله للبنينادبينوار عبد الرحمن جاسم محمود5902211521067013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية تل الزعتر للبناتادبيدعاء علي محمد جاسم5903211522151009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييونس ناظم عبد خليل5904211521038177

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الفلق للبنينادبيسيف تركي احمد نزال5905211521023033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية بلقيس للبناتادبيشهد أحمد علي مجيد5906211522106016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ام كلثوم للبناتادبيزيان خير هللا محمد نوري5907211522132050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الراشدين للبنينادبيأنس سالم جدوع عيادة5908211521035002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية القلعه للبنينادبيمحمد حافظ عبود محمد5909211521040021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد صالح فليح حسن5910211521038141

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية البشير للبنينادبيوسن حارث عبد الوهاب خلف5911211522057009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الغد المشرق للبنينادبياثير خليل ابراهيم بشير5912211521063001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية القرطبي للبنينادبيامجد حميد هذال خفيف5913211521054013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية المدائن المختلطةادبيرحاب رعد عبد علي5914211522227009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الرواد للبنينادبيوميض حسين عبد هللا خلف5915211521077135

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المنتهى للبناتادبيكريمه سعد صالح فرج5916211522103051
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد رشيد مجيد عباس5917211521005036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين مثنى سعيد عباس5918211522138018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الثمرات للبناتادبيمها احمد خلف لطيف5919211522169016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية االمال للبناتادبيغفران منعم حسين علي5920211522153046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد ناهض سامي علوان5921211521038151

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الراية للبنينادبياحمد قاسم رشيد شياع5922211521021004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيحاتم عبد الكريم حميد حسين5923211521058011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية ابن يونس المختلطةادبيحسام عبد الجبار حسين محمد سعيد5924211521228005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي محمد عباس حمزة5925211521227020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية ميثم التمار للبنينادبيانمار ناجي ناصر هادي5926211521025004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيمريم صادق كريم ياسين5927211522118045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية تلمسان للبناتادبيغدير حيدر عبد األمير عبد الحسين5928211522124016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيمريم محمد غازي ابراهيم5929211522166011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياسراء عمار جواد كاظم5930211522134002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمنير خليل ابراهيم بشير5931211521063051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية النسائم المختلطةادبيمصطفى تركي هادي علي5932211521254023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية شورش للبنينادبيأحمد أديب عبد جاسم5933211521076001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ابن عقيل للبنينادبيمحمد هاشم مهدي محمد5934211521041033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية المستقبل للبنينادبيمرتضى حبيب عبد محمد5935211521028014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية النضال للبنينادبيامير نصر لطيف جاسم5936211521029003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية البشير للبنينادبيايناس احمد عبد محمود5937211522057003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية دمشق للبنينادبيمحمد فاضل حسن علوان5938211521048017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد حسين محمد درويش5939211521054055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية جمانة للبناتادبيداليا فالح ابراهيم علوان5940211522095008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد اسماعيل فاضل علي5941211521005034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر محمد نعمان خليل5942211521010042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء عبد الكريم حسن فليح5943211522138021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الدؤلي المختلطةادبيعلي قاسم محمد جاسم5944211521200011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية االديبة للبناتادبيغفران خضير غانم سبع5945211522114010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيحمزه محمد ياسين حسن5946211521272026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المنتهى للبناتادبيمروه خالد خماس حمودي5947211522103055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية القلعه للبنينادبيمحمود عزيز راضي ابراهيم5948211521040024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الراية للبنينادبيرغد عبد العزيز اخميس صالح5949211522021005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرواد للبنينادبيمهدي حسين عبود عباس5950211521077126
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية سعد للبنينادبيجاسم محمد جواد جسام محمد5951211521060002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية تل الزعتر للبناتادبيايالف قتيبه عبد اللطيف مجيد5952211522151003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بني سعد للبنينادبيامير محمد حسين عزيز5953211521008011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيأبراهيم أحمد فيصل عطوان5954211521275002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية ام كلثوم للبناتادبيالنه عماد رشيد رمضان5955211522132069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية اول حزيران للبنينادبيعثمان وليد عدنان عبد الرحمن5956211521062030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك مالك كامل هاشم5957211522140027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرقيه حسين ابراهيم مهدي5958211522151011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية اسد هللا للبنينادبييوسف بريسم كيطان بريسم5959211521017052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الرواد للبنينادبياحمد يونس احمد حسن5960211521077015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بابل للبناتادبيانسام صدام عباس مهدي5961211522141015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيبهاء نزار حسين ولي5962211521031003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيحسين علي حسين حسن5963211521259002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية تل الزعتر للبناتادبيفاطمه خالد لطوف احمد5964211522151031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية سعد للبنينادبيحسين محمد عبد عون كاظم5965211521060005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيمصطفى جمال وسين كل مامي5966211521272081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية المهيمن المختلطةادبيسجى معن سكران محمد5967211522239001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيمريم هالل عبد الخالق هذال5968211522165026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية تماضر للبناتادبيدنيا نوري فليح حسن5969211522091022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياالء قاسم عبود علوان5970211522098005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمرتضى عناد جواد كاظم5971211521058056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى كنعان مجيد محمد5972211521013051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينهى عبد الكريم خليل حمودي5973211522097084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيهاجر احمد محمد داود5974211522099057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيغفران غانم ابراهيم عليوي5975211522220009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية االمال للبناتادبيعذراء محمد فاضل عباس5976211522153044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيرسول فالح حنوش فرحان5977211521038056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعبد هللا عبد الستار جبار حسن5978211521015008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمروان سالم حسين علي5979211521038154

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد صالح جبار ستار5980211521031030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الوجيهية للبنينادبيعمر ماجد علي شالل5981211521030037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الصدرين للبنينادبيأمير عباس صاحب غايب5982211521056001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المركزية للبنينادبيعمار وسام حميد رشيد5983211521004057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعباس كاظم عباس خريسان5984211521273030
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية قزانية للبناتادبيسجى فهد كاظم داود5985211522104014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد نجم عبد عباس5986211521077110

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الفلق للبنينادبياوس عبد المنعم فاضل عزيز5987211521023015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الوطن للبنينادبيحسين حسن عباس ياسين5988211521079008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيوسام رحيم ثامر علوان5989211521260011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمصطفى فاضل كاظم محمد5990211521222020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيخضير فالح حسن عطيه5991211521018017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبياحمد صباح عبد الحسن سعيد5992211521273005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الهاشمية المختلطةادبيوليد خالد مربد رضوان5993211521237010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الصباح المختلطةادبيبرهان ماجد حميد كاظم5994211521240001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية االنصاري للبنينادبيعبد العظيم حميد عناد زيدان5995211521080016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى انور فرج درويش5996211521010057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية اوراس للبناتادبيزهراء قاسم حسين عزاوي5997211522130004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد خضير علي حسن5998211521063041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية االمال للبناتادبيزهراء محمد سعدي مجيد5999211522153028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى زهير سوادي مهنى6000211522138046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعبد هللا حسن كاظم مهدي6001211521058026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية المتنبي المختلطةادبيآمنه خليل ابراهيم حسن6002211522226003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية بابل للبناتادبيبسمه حسين حسن كرجي6003211522141024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية المقدادية للبناتادبيسبأ عليوي فرحان حسين6004211522140064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الروابي للبناتادبيبشرى شاكر محمود ياس6005211522146015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياستبرق فاضل محمد خليل6006211522098002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيلهيب حميد عزاوي رشيد6007211521065062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعالء محمد عباس خلف6008211521222011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعباس هادي جاسم محمد6009211521038081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المتنبي المختلطةادبياياد هزبر كريم محمود6010211521226005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمة فائق ولي عباس6011211522104018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية ام عمارة للبناتادبيدعاء حسين علي خضير6012211522107012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية اسد هللا للبنينادبيرواد مزهر محمود علي6013211521017020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين علي طاهر جاسم6014211521038044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينبراس هيالن مطلك عبد هللا6015211522165028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعالء عبد الرحمن يوسف زيدان6016211521214014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية المستقبل للبنينادبيمنذر صكبان كاظم حسين6017211521028018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسالي ياس خضير عباس6018211522155070
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمحمد منهل صفر مناحي6019211521241014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيعائشه كريم حميد بشارة6020211522291079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيابو بكر احمد جمعة جواد6021211521278001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيفرات عبد مهدي حسين6022211521234015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيحسين مهدي عبد محمد6023211521234008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى ابراهيم خليل سلطان6024211521001050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيشهاب احمد جاسم سعيد6025211521038071

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية بالط الشهداء للبنينادبياحمد عبد الوهاب علي حسين6026211521058003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيمريم حسن فاضل عباس6027211522118044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيساره جليل ابراهيم فياض6028211522099032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ام القرى للبناتادبيزينة قيس حسين محمد6029211522127017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المركزية للبنينادبيعبد هللا بادر مؤيد عبد الفتاح6030211521004038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االمال للبناتادبيضحى حبيب محمود كريم6031211522153043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد يونس ابراهيم مرداس6032211521025030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ابن عقيل للبنينادبياحمد محمد شاكر احمد6033211521041005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الدؤلي المختلطةادبيمحمد حسين ابراهيم عبد6034211521200014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية شورش للبنينادبيسيف صالح أحمد شهاب6035211521076052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المقدادية للبنينادبيليث شوكت ابراهيم اسماعيل6036211521039019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر مجيد خلف عبد6037211521038123

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المركزية للبنينادبيعلي عيدان علوان حسين6038211521004053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمروه عبد الستار جبار محمد6039211522097075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المنتهى للبناتادبيرقيه يوسف حميد جدوع6040211522103013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء سامي عبد االمير عليوي6041211522127015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية القلعه للبنينادبياحمد علي مجيد سمير6042211521040004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الفلق للبنينادبيقدامة شهاب احمد كاظم6043211521023060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الفلق للبنينادبيحسام عامر علي حسين6044211521023022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الفلق للبنينادبيرفعت اركان ضاري مال هللا6045211521023028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينور محمود لطيف جاسم6046211522165033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية تل االسمر المختلطةادبيكريم حاتم ابراهيم محمد6047211521214016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية االمام الزهري للبنينادبيبهاء جبار جواد كاظم6048211521052007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الرواد للبنينادبيعباس كاظم فاضل حسين6049211521077062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية االمامة للبنينادبيمحمد علي حسين سبتي6050211521083018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية مندلي للبنينادبيعبد الجبار صفاء الدين جبار ولي6051211521034020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر عليوي اسماعيل سليم6052211521054048
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية مدينة السالم للبنينادبياحمد رشيد رضاء محمد6053211521024003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الفارابي للبنينادبيلؤي ثامر جاسم جواد6054211521026036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الوجيهية للبنينادبيفالح احمد قدوري ابراهيم6055211521030041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية التضامن للبنينادبيعمر غازي صبار عداي6056211521019015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيحسن صالح عبد الواحد محمود6057211521279016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمنصور محمود عبد الرحمن جامل6058211521058062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية ديالى للبنينادبيامجد خضير عباس مسعود6059211521012015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية مندلي للبنينادبيحسن عالء الدين ناصر حسين6060211521034010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية التحرير للبناتادبيساره ذياب احمد حسون6061211522136033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية شورش للبنينادبيأحمد طه أحمد محمد6062211521076006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيعباس موالن علي محسن6063211521234011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيزيد زهير ثابت نعمان6064211521065033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه عامر عباس بدع6065211522138058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المعارف للبنينادبياحمد رعد عبد الفتاح رشاد6066211521005002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد عبد باشي علي6067211521081005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبييوسف مهدي مجيد ياسين6068211521276022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى محمد هاشم محمد6069211521077122

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية تل الزعتر للبناتادبيساره سعد سبع خماس6070211522151017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية االحواز للبنينادبيحسن هادي ابراهيم توفيق6071211521078011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيليث ستار جميل كاظم6072211521058048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الخنساء للبناتادبيمريم عادل حافظ قدوري6073211522117023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية ام عمارة للبناتادبيايالف صالح حسن محمود6074211522107005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية اسد هللا للبنينادبيأبراهيم عدنان أحمد وحيد6075211521017003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية العدالة للبنينادبيعبد االله صكبان محسن عبد6076211521044014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعباس عبد الجبار برغش خلف6077211521058023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الخرطوم المختلطةادبيقيصر غازي عبد فارس6078211521241012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينور سعد عبود فاضل6079211522165031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبياحمد سالم عبد سلمان6080211521010004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى ياسين منصور طه6081211521005047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الروابي للبناتادبيضحى عطا سبع ياس6082211522146041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية المحسن المختلطةادبيزينب حميد عبد سلمان6083211522225015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء علي احمد كاظم6084211522140034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمروه ثعبان خليل ابراهيم6085211522090032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية مدينة السالم للبنينادبيطه عبد السالم تايه خليل6086211521024010
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية اور المختلطةادبياحمد علي حسين حمودي6087211521211001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية بلدروز للبنينادبيعبد هللا وعد هادي جواد6088211521007035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الزهراء للبناتادبينهله علوان مهدي ثمن6089211522138074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعلي صباح اسماعيل خليل6090211521058031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيهدى ماجد حمودي حسن6091211522100050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الفلق للبنينادبيرأفت فالح محمود حسين6092211521023026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد مهند صبحي خلف6093211521017044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيسيف حكيم أحمد محمد6094211521259003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية تماضر للبناتادبيفريال صبري جدوع حكمت6095211522091061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى عباس عزيز عباس6096211521065080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية النجباء المختلطةادبيشيماء عبد الستار عبد هللا علي6097211522253001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي محمد شجاع ظاهر6098211521272057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الوالء المختلطهادبيعلي عدنان حسين علي6099211521236020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى طلعت عيسى أحمد6100211521076149

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد عبد الرحمن علي حسين6101211521001046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المعارف للبنينادبياحمد يوسف مهدي محمد6102211521005005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المعارف للبنينادبيامير علي صالح يوسف6103211521005006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية البوادي المختلطةادبيتهاني عبد هللا عزاوي صالح6104211522216002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيياسر رياء دحلوس ثجيل6105211521081065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب محمد حميد جسام6106211522151016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيبراق محمد هادي حسين6107211521042007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية نزار المختلطةادبيشيماء عايد حسين محمد6108211522204006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيليث لطيف جسام عواد6109211521038131

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي ابراهيم عبد الباقي اسود6110211521063029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية شقائق النعمان للبناتادبيفرح ذياب فرحان ابراهيم6111211522168017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيسجى كامران حسين أحمد6112211522220008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيآيه باسم محمد جاسم6113211522165001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد ابراهيم علي خلف6114211521019017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيكاظم جواد عبد ولي6115211521031026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابن الرومية للبنينادبياحمد صباح شوكت فخري6116211521037002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الرواد للبنينادبيضيف هيثم عبد هللا جاسم6117211521077058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياسماعيل حقي اسماعيل حسين6118211521081011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه سالم رضا رشيد6119211522125026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية جمانة للبناتادبيزينب عامر عالوي حسين6120211522095013
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيلمى هاني محمد علوان6121211522160011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية التحرير للبناتادبيشهد خضير عباس جواد6122211522136044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية المستقبل للبنينادبيعلي عماد عبد محمد6123211521028009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي صالح سحاب احمد6124211521014037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيحنين وليد عبد الكريم رشيد6125211522290007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبينبراس عباس منصور رديف6126211522291109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية المروة للبناتادبيمروة ثاير ناصر علي6127211522158014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية سعد للبنينادبيخالد محمد سامي كاظم6128211521060006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية المركزية للبنينادبيعلي جواد كاظم نايف6129211521004043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى نزهان عناد عباس6130211521004077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبينوار احمد طه مطلك6131211521010064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الخنساء للبناتادبينبأ عباس حمد عبد الحسين6132211522117026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية تل الزعتر للبناتادبيضمراء فؤاد تحسين طاهر6133211522151027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الفلق للبنينادبيمحمد ياسين يحيى وهاب6134211521023072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد نوفل هاشم كاظم6135211521017045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية االمام الزهري للبنينادبيأحمد حميد جليل أحمد6136211521052002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيشهد وليد علي نصيف6137211522174004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية االنصاري للبنينادبيامجد جاسم محمد جاسم6138211521080006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية النضال للبنينادبيصهيب منير محمد عباس6139211521029006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي عبد الرحيم غايب حسين6140211521065052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيفالح حسن علي عباس6141211521006019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي عقيل خليل ظاهر6142211521063032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسميع جاسم حسن جاسم6143211521038065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الوطن للبنينادبيعز الدين علي سليمان عبد هللا6144211521079017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمه اسعد جالل احمد6145211522150012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية شورش للبنينادبيمحمد أديب عبد الرحمن جلبي6146211521076109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية تماضر للبناتادبيوالء ابراهيم خليل خلف6147211522091083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمهند كامل محسن عليوي6148211521018046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى حسين شبيب حميد6149211521278097

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية العدالة للبنينادبيعبد الرحمن احمد عبد هللا حسين6150211521044015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه احمد عبد شهاب6151211522138084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الزهراء للبناتادبيطيبه طالب مصطفى احمد6152211522138053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعلي محمود عبد هللا ولي6153211521058036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبياسراء حسن جاسم محمد6154211522133005
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية البشير للبنينادبيمحمود عبد الحميد كاظم نصيف6155211521057031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى علي عربيد حسين6156211521065082

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى وليد مسعود غايب6157211521014066

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحيدر سعد هادي حسين6158211521050008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيفرح رمضان حمندي ذياب6159211522291090

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية شورش للبنينادبيمحمد يوسف الياس عبد هللا6160211521076140

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية ابن يونس المختلطةادبيهمام فيصل تركي عدوان6161211521228029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد حسين نجم علي6162211521065070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيصهيب وليد محمد صالح حمد6163211521081028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الطائف للبناتادبيآالء عبود عزيز فاضل6164211522159002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية ام عمارة للبناتادبياية وليد كاظم مهدي6165211522107004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية آمنة بنت وهب للبناتادبيافراح عباس سلمان علوان6166211522099008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية شورش للبنينادبيعمر عماد رفيق توفيق6167211521076094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الرواد للبنينادبيحسين علي حميد فرج6168211521077035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعلي ادم جواد حساني6169211521018030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية النجباء المختلطةادبيمحمد غسان عبد أحمد6170211521253005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية البوادي المختلطةادبيعلي جمال ذياب احمد6171211521216012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيمزهر عاصي موسى مراد6172211521058059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية فدك للبناتادبيسهى صادق حسن هادي6173211522156024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية عائشة للبناتادبيحوراء كريم جمعة صالح6174211522101015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي قاسم عبد هللا حسين6175211521031023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمحمد علي هاشم مظلوم6176211521273052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين ثامر علي حسين6177211521038040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية النظامية المختلطةادبيمصطفى عبد الرزاق جاسم محسن6178211521206023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الرواد للبنينادبيعلي سرمد عبد القادر عبود6179211521077074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية اوراس للبناتادبيهبه قحطان عدنان عبد هللا6180211522130009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المركزية للبنينادبيابراهيم محسن حميد كاظم6181211521004011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيتبارك حكمت لطيف كشكول6182211522208003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيمصطفى منعم سهيل نجم6183211521263012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية ام كلثوم للبناتادبينور طارق عبد القادر حسين6184211522132092

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد هللا ليث فواز مهدي6185211521206015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المقدادية للبنينادبياحمد هاشم مجيد علي6186211521039003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية النسائم المختلطةادبياحمد محمد مطشر حسين6187211521254004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية شورش للبنينادبيمحمد قادر اسماعيل محمد6188211521076134
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية المقدادية للبنينادبيشاكر محمود فرج عليوي6189211521039010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد شدهان خلف جاسم6190211521042026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيحسين هاني محمد عبد6191211521058012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية النظامية المختلطةادبيحمزة أبو ذر فاضل حسن6192211521206008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية المدائن المختلطةادبيانسام متعب محمود منشد6193211522227004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيعلي عبد الهادي نجرس برغش6194211521279031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي عباس عيدان حسين6195211521272055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيمهند محسن عنبر أسماعيل6196211521259010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية تماضر للبناتادبيرحاب شامل جاسم محمد6197211522091025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيمحمد كاظم ثجيل كاظم6198211521220005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية اول حزيران للبنينادبيعثمان طه علوان عباس6199211521062029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية الروابي للبناتادبياثمار ابراهيم عبد الباقي اسود6200211522146001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهند باسم عبد الرحمن حكمت6201211522121058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية اسد هللا للبنينادبيدحام قاسم محمد محمود6202211521017019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيدعاء محمد سلمان عبود6203211522118015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيأحمد سامي مهدي حسن6204211521234002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسامر حسام حميد رشيد6205211521003017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية تماضر للبناتادبيهدى نوري عبد الوهاب عبد العزيز6206211522091077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفرح حسين فاضل مجيد6207211522155091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر عبد الستار مطلك صالح6208211521054047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيايهاب طارق فليح غضبان6209211521018007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى اسماعيل نصيف جاسم6210211521278095

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية المركزية للبنينادبيسجاد أحمد غني قدوري6211211521004028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيجيهان احمد شهاب حميد6212211522090013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية النبوة للبناتادبيزينب نومان ابراهيم علي6213211522145033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية المتنبي المختلطةادبيمها دهام فليح حسن6214211522226028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية اسد هللا للبنينادبيسيف عادل هادي عثمان6215211521017023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية تماضر للبناتادبيهدى فارس حمد مخلف6216211522091076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية التضامن للبنينادبيمصطفى صفاء عبد الكريم صافي6217211521019021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية عائشة للبناتادبيآالء عبد الكريم منصور حسين6218211522101008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى شدهان عمران خشف6219211521003039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي فيصل عباس مبارك6220211521056022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين غدير ابراهيم محمد6221211521038045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية النسائم المختلطةادبيمصطفى فيصل مطشر حسين6222211521254025

185 من 183صفحة 
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسن حافظ محمد صالح جواد6223211521042008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية البوادي المختلطةادبيسامي محمد سلمان ابراهيم6224211521216008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية االمال للبناتادبيزهراء عادل حسن علوان6225211522153026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيطيف محمود حنون مشعل6226211521081030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية ابن عقيل للبنينادبيزياد صالح مهدي حسين6227211521041017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375اعدادية الرواد للبنينادبيكاظم محمد صاحب فاضل6228211521077086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية شورش للبنينادبيأشهب عبد الكريم عبد الوهاب حسين6229211521076012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية اسد هللا للبنينادبيليث علي حسين علوان6230211521017038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374ثانوية بردى المختلطةادبيفراس خضير كامل عبد هللا6231211521229018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373ثانوية البوادي المختلطةادبيعبد هللا نزار دحام محمد6232211521216010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياحمد عامر ضاري جاسم6233211521065007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمهند رياض يونس نصيف6234211521014069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373ثانوية مدينة السالم للبنينادبياحمد حميد ازرك محمد6235211521024002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373ثانوية حمرين المختلطةادبيعمار محمد حسن فياض6236211521205012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372ثانوية االمال للبناتادبيشيماء حسين احمد حيدر6237211522153041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد خيري محمد شكر6238211521014004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372ثانوية الروابي للبناتادبيزمن وليد علي حسين6239211522146029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيالحسن عدنان حسن علوان6240211521081013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371ثانوية عائشة للبناتادبيأسيل عبد الجليل طه جار هللا6241211522101005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيأبراهيم قاسم محمد اسماعيل6242211521065001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى عادل وهاب أحمد6243211521076150

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371ثانوية بالط الشهداء للبنينادبيعمر محمد عباس كريم6244211521058044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الكريم اسعد عبود ابراهيم6245211521054034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي محمد حسين نجم6246211521001039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد قاسم شهاب أحمد6247211521006024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية ام حبيبة للبناتادبيساره محمد علوان ناصر6248211522121028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية القرطبي للبنينادبيمؤمن عبد الكريم ناصر حسين6249211521054051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية بابل للبناتادبيريم غانم حسن هاشم6250211522141039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسيف علي حسين ساهي6251211521065035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيرسول حسين حسن باقر6252211521274025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسيف شهيد عباس حسين6253211521014025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368اعدادية شورش للبنينادبيايوب حسين حمود مديد6254211521076018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبياحمد عبد الجواد علي الياس6255211521273007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيحنان كمر شهاب احمد6256211522293006

185 من 184صفحة 
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد رعد عيدان بحر6257211521054057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االمامة للبنينادبيياسين مزهر ياسين خميس6258211521083025

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد عبد الكريم قاسم حسين6259211511003098

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الخنساء للبناتعلميمروه فيصل عدنان مهدي6260211512117012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية الخيزران للبناتعلميايمان عامر منصور علي6261211512147008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعبد هللا عدنان محمد شفيق6262211511014111

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور علي عبد اسود6263211522155106

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الزيتونة للبناتادبيدنيا فؤاد محمد رفعت6264211522092028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحبيب ظاهر علوان صالح6265211521018011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد صفاء الدين محمد جاسم6266211521014010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية ام كلثوم للبناتادبينبراس احمد محمد بهرام6267211522132084

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية االمال للبناتادبيصفا عبد الستار نعمان عبد هللا6268211522153042

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر هشام مهدي كاظم6269211521077045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيايمن عبد الجبار مهدي عبيس6270211521081018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر عدنان سلمان زيدان6271211521038121

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية التأميم للبناتادبيهندرين جبار جاني عباس6272211522111037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمحسد عدنان ميرزا محمد6273211521270068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية ابن سراج المسائية للبنينادبيسليمان خالد محمود سلمان6274211521272032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية ام كلثوم للبناتادبيسازكار ازاد جالل عبد هللا6275211522132054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية االنصاري للبنينادبيمحمد خباص محمود زهو6276211521080027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية العراقية للبناتعلميزهراء محمد احمد عبود6277211512139061

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية اليرموك للبناتعلميبسمان عبد الرحيم عبد الكريم ناصر6278211512125007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعلميعبد الرحمن فاضل ابراهيم علي6279211511001039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتعلمياسراء عبد المنعم عبد القادر محمد6280211512097011

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية العراقية للبناتعلمياسراء حسين عبد علي خميس6281211512139006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الوجيهية للبنينعلميوليد خالد ناصر حسن6282211511030053

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية ابي الضيفان للبنينعلميحسين سعيد حميد مطر6283211511031016

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية كنعان للبنينعلمياحمد صالح جاسم محمد6284211511013007

185 من 185صفحة 


