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الطب/جامعة بغداد710.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميقاسم عماد سلمان عباده1231511047053

الطب/جامعة بغداد708ثانوية الحلة للمتميزاتعلميرال تحسين علي حسين2231512132020

الطب/جامعة بغداد705.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميتبارك قاسم حسن كاظم3231512132015

الطب/جامعة بغداد705اعدادية القاسم للبنينعلميعلي مازن حسن صكب4231511006160

الطب/جامعة بغداد705ثانوية السدة للبناتعلمينمارق جاسم مدب علوان5231512110047

الطب/جامعة بغداد704ثانوية الحلة للمتميزاتعلمياسراء صائل عبد هللا مصطفى6231512132007

الطب/جامعة بغداد703اعدادية المسيب للبنينعلميحيدر تحسين حسن علوان7231511009043

الطب/جامعة بغداد702.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميايات وهاب رزاق حمزه8231512132011

الطب/جامعة بغداد700.8ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسن علي حسين مهدي9231511047016

الطب/جامعة بغداد700ثانوية المستنصرية للبناتعلميمريم غسان ناجي عبدالحسين10231512116030

الطب/جامعة بغداد697ثانوية التسامح المختلطةعلميحكيم يوسف جبار كمر11231511192009

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية الغساسنة للبناتعلميمالك علي شياع سعود12231512077068

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية الخنساء للبناتعلميمآب امجد محمد علي محمد13231512087170

طب االسنان/جامعة بغداد687اعدادية الكوثر للبناتعلميعلياء ثامر طوير عبد هللا14231512114098

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية الكوثر للبناتعلميدنيا باسل علي كاظم15231512114035

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية صنعاء للبنينعلمياسامه لطيف احمد نوفل16231511011021

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية بابل للبنينعلمياحمد حسين محمد رحيم17231511021005

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية المحاويل للبناتعلميأستبرق علي حنحوص حسين18231512115002

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية االمام للبنينعلميرافد ثامر حامد حسون19231511013029

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الفيحاء للبنينعلميقاسم عباس شاكر علي20231511005112

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلمينور عباس ياسر كاظم21231512140030

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد648اعدادية الكوثر للبناتعلميعال عبد الرزاق يوسف عبد الرزاق22231512114097

الهندسة/جامعة بغداد672اعدادية المسيب للبناتعلمينرجس تحسين علي عبيد23231512117137

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية الوائلي للمتميزينعلمياحمد عماد عبد حلو24231511047001

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميطيبه خضير حمود حسين25231512119116

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية المدحتية للبنينعلميمحمد عبد هللا نشيم عسكر26231511017188

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الحلة للبنينعلميكريم علي شاهي عبود27231511020247

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية الخنساء للبناتعلميشيماء هيثم علي عبد الحسين28231512087136

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية الفاو للبناتعلميشهد بيان حفيف عبد حسين29231512111045

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية الطليعة للبناتعلميايه اسكندر جواد حسن30231512088046

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية النيل للبنينعلميحمزة شبيب محمد عبد هللا31231511033064

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية االبرار للبنينعلمياحمد زامل بادي جاسم32231511059004

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية طليطلة للبناتعلميعال عماد حمزه نايف33231512092100

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية حلب المختلطةعلميزهراء كاظم عبد الحسين عبد الحسن34231512201004
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الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية المحاويل للبنينعلمياحمد حبيب ذباح كيطان35231511008004

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية المسيب للبناتعلميحوراء مهدي حنون علي36231512117049

الهندسة/جامعة بغداد650.8ثانوية التحرير للبناتعلميبركات سعد عزيز علي37231512096020

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد672اعدادية الطليعة للبناتعلميحنين اياد محمود حسين38231512088066

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671اعدادية المسيب للبنينعلميعلي احمد علي كريم39231511009081

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670ثانوية الغدير للبناتعلميآيات عباس كاظم حمادي40231512131001

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664ثانوية الجنائن للبناتعلميسجى مسلم كريم محمد41231512102026

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية قرطبة للبناتعلميرونق ماجد عبيد مهدي42231512126036

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية الخنساء للبناتعلميبراق محمد جواد كاظم43231512087036

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662اعدادية المدحتية للبنينعلميابراهيم شعالن طالب علي44231511017002

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662ثانوية المستنصرية للبناتعلميساره كريم محمد جاسم45231512116021

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662ثانوية االفاق للبناتعلميفاطمه زيد محمد رضا محسن46231512144020

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية االقتدار المختلطةعلميهبه جاسم هنيدي عويز47231512164035

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية الغساسنة للبناتعلميمالك علي ستار مشون48231512077067

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية المحاويل للبنينعلمياحمد عبود جاسم كريمط49231511008012

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية االمام للبنينعلميعبد هللا محمد يحيى ابراهيم50231511013045

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية حطين للبنينعلميعلي سامي كامل عجرم51231511023021

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية اليقظة للبناتعلمينور الهدى عقيل ناجي جاسم52231512089104

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية الثورة للبناتعلميسهى صارم رفيق كاظم53231512086080

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعدادية المحاويل للبناتعلميجنان كريم فالح ناصر54231512115028

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية ام البنين للبناتعلميميس الريم عالء حاتم جابر55231512091078

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية النيل للبنينعلميمحمد مثنى طالب بديوي56231511033198

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد562اعدادية االسكندرية للبنينعلميمشرق احمد كريم صدام57231511001122

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد559اعدادية العامل للبنينعلميحسين محمد سلمان زنيل58231511026010

العلوم/جامعة بغداد619ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلميعصام عبد هللا عمران موسى59231511254012

العلوم/جامعة بغداد611ثانوية السدة للبناتعلمييارا حسين عنون عبيد60231512110052

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية بنت الهدى للبناتعلمياسيل نوري بردان سمير61231512121004

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية الكفل للبنينعلمياحمد عالوي عبد االمير يحيى62231511032009

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميهبه خليل ابراهيم عباس63231512128041

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية الشوملي للبنينعلميمحمد عويد نعمة حسين64231511054146

العلوم/جامعة بغداد582ثانوية الوائلي للمتميزينعلميابراهيم راسم كاظم هادي65231511047004

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد583اعدادية المحاويل للبناتعلميحوراء رضا حسين فرهود66231512115034

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد570اعدادية حيفا للبناتعلميزينب جعفر صادق موسى67231512122031

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد570اعدادية الكوثر للبناتعلميسرور امير شبر محمد68231512114071
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العلوم السياسية/جامعة بغداد555اعدادية الكندي للبنينعلميطالب جعفر محمد جعاز69231511007059

العلوم السياسية/جامعة بغداد525اعدادية المدحتية للبنينادبيغيث حسين دخان موسى70231521017069

العلوم السياسية/جامعة بغداد502اعدادية الفيحاء للبنينادبيايمن خالد عوده عزيز71231521005004

التمريض/جامعة بغداد627ثانوية المسعودي للبناتعلميبلسم حامد كامل بحون72231512095015

التمريض/جامعة بغداد626ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميايه رحيم دواد سلمان73231512128005

التمريض/جامعة بغداد625ثانوية المستنصرية للبناتعلمينسرين حسين عبيد جعفر74231512116035

التمريض/جامعة بغداد622ثانوية المسعودي للبناتعلميوالء ثامر ناجي حميد75231512095067

التمريض/جامعة بغداد621اعدادية حيفا للبناتعلميرند سليم هندي صياح76231512122021

التمريض/جامعة بغداد618.2ثانوية التحرير للبناتعلميمريم علي غازي شهاب77231512096069

التمريض/جامعة بغداد618ثانوية عبد المطلب للبناتعلميزينب هاني ابراهيم طاهر78231512136017

التمريض/جامعة بغداد615ثانوية الكرار المختلطةعلميصبا خليل عوده عبد79231512175012

التمريض/جامعة بغداد615اعدادية حيفا للبناتعلميزهراء عامر كريم حسين80231512122028

اللغات/جامعة بغداد608اعدادية العامل للبنينعلميليث حسين عبيد جعفر81231511026048

اللغات/جامعة بغداد597اعدادية العامل للبنينعلميعلي رحمان هاشم عبد هللا82231511026035

اللغات/جامعة بغداد589.7ثانوية التحرير للبناتعلميام البنين مشكور جريان حمزه83231512096013

اللغات/جامعة بغداد586اعدادية اليقظة للبناتعلميزينب جواد عبد الكاظم ناجي84231512089050

اللغات/جامعة بغداد574ثانوية بابل للبنينعلميالمختار عالء حسين جواد85231511021014

اللغات/جامعة بغداد581ثانوية الفالح المختلطةادبيحيدر ستار سليمان عسل86231521198021

اللغات/جامعة بغداد531اعدادية حطين للبنينادبيعمر عبد الستار محمد احمد87231521023039

اللغات/جامعة بغداد500اعدادية صنعاء للبنينادبيمروان حامد رماح فليح88231521011113

اللغات/جامعة بغداد498اعدادية الحلة للبنينادبيحسين احمد جابر كاظم89231521020008

اللغات/جامعة بغداد495اعدادية صنعاء للبنينادبيبالل اسماعيل حسين ارميض90231521011021

اللغات/جامعة بغداد491ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد كريم حبيب سريسح91231521022046

اللغات/جامعة بغداد488ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك عباس داخل راضي92231522116012

اللغات/جامعة بغداد486اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد محسن منشد عبد هللا93231521183011

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي صالح مهدي صالح94231521008062

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية طليطلة للبناتادبيصفا جواد كاظم عبد95231522092045

اللغات/جامعة بغداد479اعدادية االمام علي للبنينادبيزيد عبيد جاسم محمد96231521002029

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية بيروت للبنينادبيزيد صادق مهدي محمد97231521022014

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية المنتظر المختلطةادبيعباس عبد عبيس عرنوس98231521196011

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية المسيب للبناتادبيهدى علي حميد عبيد99231522117111

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية الشوملي للبنينادبيمحمد علي حسن محمد حنتوش100231521054090

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية صنعاء للبنينادبيعمر محمد كريم عزيز101231521011082

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية البشائر للبنينادبيحيدر رزاق يوسف خلف102231521028015
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اللغات/جامعة بغداد472ثانوية الجزائر للبنينادبيحسين علي عيسى عمران103231521043011

اللغات/جامعة بغداد469الخارجياتادبيرسل حاتم كريم محمد104231522401013

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية اسماء للبناتادبيسرور صباح عباس عبد105231522093054

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية حطين للبنينادبيمحمد قاسم نعمه حران106231521023052

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الوركاء للبنينادبيعمران خضير عباس حمد107231521034061

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية الشوملي للبنينادبيحسن ناشد تركي جليل108231521054020

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية الجماهير المختلطةادبيهادي عبد الحمزة عبيس علوان109231521183066

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيحسين سامي خدام حسن110231521168013

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية الشوملي للبنينادبيمصطفى فليح عالوي جياد111231521054096

االعالم/جامعة بغداد552ثانوية المسعودي للبناتعلميطيف قاسم حميد فليح112231512095046

االعالم/جامعة بغداد565اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي مقداد عبيد متعب113231521004055

االعالم/جامعة بغداد536ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيامير صادق حسين فهد114231521163001

االعالم/جامعة بغداد528اعدادية الجهاد للبنينادبيكرار اسماعيل عبد حسن115231521004064

االعالم/جامعة بغداد520اعدادية العامل للبنينادبيمحمد علي كاظم عباس116231521026029

االعالم/جامعة بغداد506اعدادية السجاد للبنينادبيعقيل اسماعيل صالح خضير117231521031062

االعالم/جامعة بغداد499ثانوية الهالل المختلطةادبيليث احمد خلف حسين118231521179039

االعالم/جامعة بغداد495اعدادية السجاد للبنينادبيسيف حسن طالب عباس119231521031042

االعالم/جامعة بغداد495ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهدى جبار داود سلمان120231522128049

االعالم/جامعة بغداد494اعدادية كوثا للبنينادبيمروان حسين عليوي دريغ121231521051091

االعالم/جامعة بغداد494ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي حازم محمد جاسم122231521043032

االعالم/جامعة بغداد488اعدادية الثورة للبنينادبيمؤيد عماد وحيد مشعل123231521003096

العلوم االسالمية/جامعة بغداد517اعدادية كوثا للبنينعلميحسين علي حسن عباس124231511051039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد512ثانوية قرطبة للبناتعلميضفاف مجيد حميد كاظم125231512126058

العلوم االسالمية/جامعة بغداد512اعدادية القاسم للبنينعلميقاسم علي حسين محيسن126231511006179

العلوم االسالمية/جامعة بغداد510ثانوية مهدي البصير للبنينعلميحيدر حليم عبد هللا فرحان127231511058010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد505اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحسين علي عبد الرحمن مبارك128231511012041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد500ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميحنين عقيل خضير حميد129231512128010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد500اعدادية االسكندرية للبنينعلميعلي عماد هتوري ظاهر130231511001074

العلوم االسالمية/جامعة بغداد499ثانوية النيل للبنينعلمييحيى عصام حاجم سلطان131231511033235

العلوم االسالمية/جامعة بغداد498اعدادية المحاويل للبنينعلميحسن ساهي رفيق صالح132231511008036

العلوم االسالمية/جامعة بغداد494اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميوجدان حمير جاسم كحار133231512271039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميمروة ناظم محمد حمزه134231512119139

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493ثانوية االسكندرية للبناتعلمينرجس كريم عبيد شراتي135231512094046

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493ثانوية المسعودي للبناتعلميكوثر فاضل جاسم محمد136231512095051
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد490ثانوية المسعودي للبناتعلميضي رياض حسين حمزه137231512095045

العلوم االسالمية/جامعة بغداد488ثانوية اسمرة المختلطةعلميأحمد جابر عيدان صكبان138231511202001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد487اعدادية االسكندرية للبنينعلمياحمد صباح هادي بريبر139231511001012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد487ثانوية الفراتين االهلية للبنينعلميحسن محمد علوان فاضل140231511048004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد486ثانوية المستنصرية للبناتعلميهدى سالم حميد نوري141231512116041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد486اعدادية المسيب للبنينعلميكرار هادي عوده جبر142231511009121

العلوم االسالمية/جامعة بغداد532اعدادية عشتار للبناتادبيأمنه عبد الغفور سلمان صالح143231522125007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد529ثانوية البواسل المختلطةادبيزهراء ناظم محمود عنيد144231522174004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد479اعدادية اسماء للبناتادبيرغد عباس محي عبادي145231522093028

العلوم االسالمية/جامعة بغداد475اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيريام صالح طعمه جاسم146231522119042

العلوم االسالمية/جامعة بغداد465اعدادية الشوملي للبنينادبيمرتضى شاكر كاظم عاشور147231521054092

العلوم االسالمية/جامعة بغداد464اعدادية االسكندرية للبنينادبيكرار خضير دهش دهيمان148231521001080

العلوم االسالمية/جامعة بغداد463اعدادية االمام للبنينادبيمحمد نوري رشيد داود149231521013051

العلوم االسالمية/جامعة بغداد463اعدادية السجاد للبنينادبيمروان فالح شياع عوده150231521031095

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي صالح تاي كاظم151231521034051

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462ثانوية القاهرة المختلطةادبيفالح حسن عيثه عبد152231521178036

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462ثانوية القاهرة المختلطةادبيعماد حسين عيثه عبد153231521178034

العلوم االسالمية/جامعة بغداد461اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى عناد حسين فارس154231521011115

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر باسم كريم عبيد155231521009023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459اعدادية عشتار للبناتادبياسماء داود سلمان صالح156231522125004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459اعدادية السجاد للبنينادبيعبد السالم جاسم سبط جاسم157231521031057

العلوم االسالمية/جامعة بغداد458اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد جمال ابراهيم كاظم158231521011005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد458اعدادية االمام للبنينادبيليث عماد جاسم محمد159231521013046

العلوم االسالمية/جامعة بغداد458اعدادية حيفا للبناتادبينهال حسين عبد سلمان160231522122041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي جابر هادي عفريت161231521178030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456اعدادية صنعاء للبنينادبياكرم علي هاشم حسين162231521011016

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455اعدادية الشوملي للبنينادبيليث غازي عبد دهش163231521054082

العلوم االسالمية/جامعة بغداد455ثانوية المسعودي للبناتادبيدينا حسين علوان عوده164231522095016

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454ثانوية الصديق للبنينادبيعلي سلمان حاجم شافي165231521027070

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454اعدادية حطين للبنينادبيعلي سالم عبد الخضر طالب166231521023033

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454اعدادية حطين للبنينادبيمحمد أحمد نايف مخيف167231521023044

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453اعدادية المشروع للبنينادبيحسين علي حسن عصفور168231521010041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمصطفى ياسين طه خضير169231521254061

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية السجاد للبنينادبيشمس الدين هادي صالح سريبت170231521031044
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد سلمان كربول كريش171231521181033

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية القاهرة المختلطةادبيبارق حيدر نوري علي172231521178009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيماريه رزاق مدلول تايه173231522119071

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451ثانوية المجد للبنينادبيمنتظر احمد هاني عبد علي174231521025024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية العامل للبنينادبياحمد ثائر امانه كزار175231521026002

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه عبدالحسين عوده عباس176231522116032

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية االمام للبنينادبياحمد شاكر حامد غضيب177231521013001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيديار كريم صالح معيلي178231522128017

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد عجمي عبد الساده عباس179231521011105

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية االمام للبنينادبيوسام عباس عبد االمير علي180231521013057

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية عشتار للبناتادبيتبارك سعد عبد االمير محمد181231522125017

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسين عباس عبيد رفه182231521005012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية الهالل المختلطةادبيعلي محمد عبد فليح183231521179032

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448ثانوية الصديق للبنينادبيحسين حيدر رزيج حسين184231521027023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية عرفات المختلطةادبيمحمد قاسم حسن عبادي185231521161024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية النهروان المختلطةادبيمرتضى عادل زغير عباس186231521181038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية االسكندرية للبناتادبيحوراء صالح جاسم عوده187231522094007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية االمام للبنينادبيعبد الخالق ستار نايف علي188231521013027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية االمام للبنينادبيمحمد عباس عليوي ناصر189231521013048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمصطفى فواز دحام عبد190231521254059

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينور علي كحن هوى191231522128047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيرنده جبار فرهود علوان192231522199004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية البدور للبناتادبيأفراح حمد حمود خضير193231522085003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية االمام للبنينادبيحسين كفاح عذاب علوان194231521013015

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية الهالل المختلطةادبيفرحان شمران مزيد حداوي195231521179036

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية عشتار للبناتادبيرنده مصلح متعب حمد196231522125030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء صباح صبري مذكور197231522122012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية حيفا للبناتادبيأيه عبد هللا مزعل مطرود198231522122004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الغدير للبناتادبيهديل هاشم حربي بزاز199231522131031

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الدرعية المختلطةادبيمهند محسن عبيس علي200231521170032

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية المدحتية للبناتادبياعراف كتاب صاحب مطلب201231522090006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية صنعاء للبنينادبيضرغام نجم هاشم نجم202231521011049

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية صنعاء للبنينادبيسامال محمد عبد عطيه203231521011038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية المشروع للبنينادبيعباس كاظم خضير عباس204231521010078
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية المحاويل للبنينادبيياسر رحيم سالم محسن205231521008119

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية عشتار للبناتادبيايالف خليل خضير كاظم206231522125012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية حطين للبنينادبيمحمود علي حسين موسى207231521023053

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر عبيس احمد عباس208231521011033

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية الشوملي للبنينادبيخالد شاكر نعمه خليبص209231521054040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية المستنصرية للبناتادبيايناس حيدر محمد حسين210231522116008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية كوثا للبنينادبيخالد سعد سلمان انجاد211231521051030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية كوثا للبنينادبيقاسم علي شمران صخي212231521051073

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينوره علي محمد كاظم213231522119096

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية المسعودي للبناتادبيميس حسون عباس حسون214231522095045

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية صنعاء للبنينادبيليث جواد كاظم عبيد215231521011094

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية عرفات المختلطةادبيحسن عامر كاظم شاكر216231521161007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية قرطبة للبناتادبينور تحسين حمد حسين217231522126056

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية الفالح المختلطةادبيسيف طه حسن محمد218231521198024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية صنعاء للبنينادبيعادل خليل علي عاجل219231521011052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية الثورة للبناتادبيسارة عبد الكاظم غزوان فهد220231522086031

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية السجاد للبنينادبيالعباس فؤاد عبد علي عباس221231521031014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية البيان للبنينادبيعالء عقيل موسى جاسم222231521014047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية القاهرة المختلطةادبيجمال حسن داود سلمان223231521178012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الجزائر للبنينادبياحمد حيدر جواد حسن224231521043004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية قرطبة للبناتادبيمواهب حامد عبد العباس طاهر225231522126049

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيوسام هادي محمد غافل226231521256071

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية قرطبة للبناتادبيزينب ستار جابر عبد الحسين227231522126027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية الفجر المختلطةادبياحسان علي عبيد مجبل228231521173007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية المسيب للبنينادبيمنتظر كتاب نواف علوان229231521009092

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية حطين للبنينادبياحمد محمد كاظم مطر230231521023008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية حطين للبنينادبيمصطفى حامد حسين فليح231231521023054

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية عشتار للبناتادبيهنادي عالوي محمد عدوان232231522125062

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية الفاو للبناتادبيهند دخيل فجر طعمه233231522111066

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد حسن علي ناصر234231521011007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية المنتظر المختلطةادبيسجاد محمد عبيد عبيس235231521196009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه احمد عبدالمجيد محمدصائب236231522116031

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهدى كامل نعمه صبح237231522128051

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية النجاة للبناتادبيهبه غانم سامي علي238231522139039
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية االمام للبنينادبيعلي عكموش عبد زيد عبطان239231521013035

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الحلة للبنينادبيسيف الدين حيدر عدنان مزاحم240231521020020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية المسعودي للبناتادبيرفل قيس فوزي مهدي241231522095022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد حامد علي عبيس242231521022037

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية السدة للبنينادبياحمد عبد الحليم عجيل كاظم243231521016007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية السدة للبنينادبيمحمد باسم محمد حمزه244231521016073

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية العراق الجديد للبنينادبيخالد عبد االله مصيخ حظي245231521052030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء مجيد حمود سلمان246231522127009

الفنون الجميلة/جامعة بغداد511اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمحمد علي طالب غضبان247231511012124

الفنون الجميلة/جامعة بغداد507اعدادية الكفل للبنينعلميجعفر حميد هاشم عباس248231511032026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد505اعدادية االمام علي للبنينعلميأمير علي عبد الحسن ناصر249231511002043

الفنون الجميلة/جامعة بغداد493ثانوية االسكندرية للبناتعلميهاجر عماد كروك حميدي250231512094052

الفنون الجميلة/جامعة بغداد491اعدادية حطين للبنينعلميياسر محمد شالكه حسين251231511023034

الفنون الجميلة/جامعة بغداد490ثانوية بابل للبنينعلميمصطفى عدي حاتم عبد الشهيد252231511021085

الفنون الجميلة/جامعة بغداد480اعدادية بابل األهلية للبنينعلميرؤوف حيدر رؤوف سعيد253231511039026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479اعدادية المسيب للبنينعلميمنتظر وليد خليل ابراهيم254231511009160

الفنون الجميلة/جامعة بغداد473ثانوية بيروت للبنينعلميعلي عامر عبد هللا حسين255231511022040

الفنون الجميلة/جامعة بغداد473اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياالء ضياء موسى محمد حسن256231512142011

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472اعدادية السجاد للبنينعلميسرمد كريم جاسم علوان257231511031041

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472اعدادية الخنساء للبناتعلميبلقيس ماجد محمد امين258231512087037

الفنون الجميلة/جامعة بغداد470اعدادية المسيب للبناتعلميبراق هاشم سعد محمد259231512117029

الفنون الجميلة/جامعة بغداد458اعدادية المشروع للبنينادبيخالد وليد صبري علي260231521010052

الفنون الجميلة/جامعة بغداد455ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعباس نعيم عبيد منفي261231521253077

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454ثانوية المجد للبنينادبيعلي كاظم عبد الحسن حسين262231521025016

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيعباس تركي ساجت فرحان263231521166009

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450اعدادية الكندي للبنينادبيمرتضى سالم مرتضى محمد264231521007032

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450ثانوية الوركاء للبنينادبيامير عباس ذباح كاطع265231521034022

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية حطين للبنينادبيزيدون عدنان رؤوف كاظم266231521023021

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445ثانوية المستنصرية للبناتادبيميس ثامر محمدعلي عاشور267231522116036

الفنون الجميلة/جامعة بغداد445اعدادية العامل للبنينادبيكرار صباح كاظم جبار268231521026024

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية كوثا للبنينادبيكمال غالب صبيح سلمان269231521051079

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية صنعاء للبنينادبيمثنى فاضل أسماعيل مهنا270231521011095

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية االندلس للبنينادبيعلي صالح عبد االمير عبد االخوه271231521042034

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية االمام علي للبنينادبيجواد كاظم علي شعالن272231521002017

257 من 8صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440ثانوية القاهرة المختلطةادبيكرار ستار عبد هللا سلمان273231521178037

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي حامد كاظم درويش274231521017060

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحمزه فارس عبد الحمزه طالب275231521160011

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية المحاويل للبنينادبيمصطفى خالد كريم محمد276231521008102

الطب/الجامعة المستنصرية693اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميسحر كاظم سليمان احمد277231512119098

الطب/الجامعة المستنصرية692ثانوية مريم العذراء للبناتعلميهاجر طالب احمد حسن278231512082046

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية حطين للبنينعلميمحمد ثائر عمران كاظم279231511023026

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية المشروع للبنينعلميامير عبد الكريم جواد حنوان280231511010019

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.9ثانوية بابل للبنينعلميمامون خالد عادل عبد المحسن281231511021070

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الثورة للبنينعلميمصطفى سعد جاسم محمد282231511003159

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية المسعودي للبناتعلمينور حمير طاهر سعيد283231512095064

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية الفيحاء للبنينعلميمهدي كاظم جواد عطيه284231511005150

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية السجاد للبنينعلميعبد هللا حسين عبد هللا حسين285231511031056

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية حيفا للبناتعلميحنين حازم نعمة عباس286231512122014

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية مهدي البصير للبنينعلميمحمد صفاء احمد محمود287231511058023

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية المسيب للبنينعلميعبد هللا عقيل عبد كاظم288231511009075

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية حيفا للبناتعلميحنين ناصر حمود سميسم289231512122016

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميوجدان مجيد رحيم علوان290231512119182

الهندسة/الجامعة المستنصرية664اعدادية الفاو للبناتعلميقطر الندى قاسم حمود كيطان291231512111057

الهندسة/الجامعة المستنصرية658.1ثانوية الوائلي للمتميزينعلميليث سعدي عبيد حسين292231511047056

الهندسة/الجامعة المستنصرية655اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحمزه سليم حمزه محمد293231511012043

الهندسة/الجامعة المستنصرية652اعدادية المشروع للبنينعلميعلي ظاهر محسن نجم294231511010072

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية االسكندرية للبنينعلميعبد هللا محمد حسين محسن295231511001057

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية سيناء المختلطةعلميغزوان محمد حمزه سكران296231511206032

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية المصطفى للبنينعلميمنتظر خالد عبد الجبار محمد297231511045026

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميشهد ماجد هادي خلف298231512119110

الهندسة/الجامعة المستنصرية644ثانوية الغدير للبناتعلميدينا قاسم حسن عبود299231512131011

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية المستنصرية للبناتعلميلبنى حسين حميد علوان300231512116029

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية الكوثر للبناتعلميبراق محمود عبد علي خضير301231512114017

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الجزائر للبنينعلميبكر علي عبد حسن302231511043014

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية المستنصرية للبناتعلميرغد شاكر كريم رشيد303231512116016

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميهبة سعد مهدي حسين304231512119169

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية الفجر المختلطةعلميادهم عبد علي ناصر مهدي305231511173006

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية الوركاء للبنينعلميعلي ظاهر سالم عبدان306231511034058
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الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية بنت الهدى للبناتعلمينور سرمد حسن جابر307231512121074

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية اآلمال للبناتعلميزهاء حسين محمد عبود308231512118024

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية االسكندرية للبنينعلميعبد هللا حسين عواد ناصر309231511001055

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد عبد حسن طاهر310231511001102

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية اسماء للبناتعلمينسرين صدام نعمه ادريس311231512093112

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية القاسم للبنينعلميعلي ستار عبد الساده روضان312231511006144

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية الوركاء للبنينعلميحسين عبد الرزاق لعيبي شمخي313231511034026

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية المسيب للبنينعلميعمار غالب جاسم حمد314231511009105

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الكوثر للبناتعلميغفران فاضل جاسم محمد315231512114103

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى عامر يوسف متعب316231511020306

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية الفضائل للبناتعلميدعاء عبدالكريم عزيز رشيد317231512112011

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد عماد جهاد عباس318231511001106

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلمينور كاظم ابراهيم محمد319231512188052

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الجماهير المختلطةعلميعلي صاحب مهدي علي320231511183038

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية عشتار للبناتعلمياسراء سعود هادي عبد المنعم321231512125002

الهندسة/الجامعة المستنصرية634.5ثانوية بابل للبنينعلميسعد حسين علي عمران322231511021041

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الزهراء للبناتعلميعذراء حسين عبد الرزاق مهدي323231512109173

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية المدحتية للبناتعلميحوراء شاكر عبدالحسين عليوي324231512090054

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الحلة للبنينعلميرامي حيدر عبد الحسن حسين325231511020117

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الجمهورية للبنينعلميعبد هللا عباس جبار حسين326231511057017

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الجزائر للبنينعلميضرغام صباح مهدي هزاع327231511043025

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمه جبار موسى حمد328231512127054

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية حيفا للبناتعلمينور صباح وادي جياد329231512122050

الهندسة/الجامعة المستنصرية632.9ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمصطفى جواد اكرم عبد الرزاق330231511047064

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية ميسلون للبناتعلميايمان ناجح محسن كاظم331231512080015

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية الحوراء للبناتعلميشهد حسن عبيس ناجي332231512103039

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية الجنائن للبناتعلميحنين فارس جبر حسين333231512102007

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية المحاويل للبنينعلميمهيمن هاني ياسر ناصر334231511008169

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميرقيه محمد ناجي حمود335231512142047

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الطليعة للبناتعلميغفران سعد صادق هادي336231512088254

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميساجده رياض عزيز ردام337231512123051

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية المحاويل للبنينعلميكرار حيدر جاسم محمد338231511008117

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الفجر المختلطةعلميبهاء عبد الستار محمد ارزيج339231511173014

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية559اعدادية القاسم للبنينعلميقاسم رحيم هادي محمد340231511006174
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الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية المشروع للبنينعلمياحمد جاسم محمد مرزوك341231511010005

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548ثانوية الحكيم للبنينعلميحسين كاظم راضي هادي342231511044012

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية العامل للبنينعلمياحمد باسم حميد راضي343231511026004

العلوم/الجامعة المستنصرية586اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحسن بديوي محمد رويس344231511012035

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية اسماء للبناتعلميزبيده ميثم جاسم محمد345231512093049

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية حطين للبنينعلميعبد الرحمن حامد عبد ربيع346231511023017

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء احسان مجبل عبد347231512086053

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الخنساء للبناتعلميبان محمد رزوقي عبد اللطيف348231512087035

القانون/الجامعة المستنصرية573اعدادية المحاويل للبناتادبيسمر قصي محي عبادي349231522115023

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية السجاد للبنينادبيايمن طه ياسين خضير350231521031017

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية المستنصرية للبناتادبيانتصار حيدر زيدان جاسم351231522116005

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495اعدادية العامل للبنينادبيسجاد قاسم عبد كريم352231521026013

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491اعدادية السدة للبنينادبيصالح مهدي عبد الكاظم محمد353231521016045

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عمران حسن شاطي354231521008071

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد عايد زويد حسين355231521027102

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى علي عبيد حسون356231521052090

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482ثانوية البشائر للبنينادبيليث جاسم محمد هميهم357231521028033

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية502ثانوية بابل للبنينعلميحسين منير عبد الزهره حسن358231511021029

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية495ثانوية النجاة للبناتعلميزينب حيدر مرزه جاسم359231512139020

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية494الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين علمياحمد حسن ذياب حسين360231511035002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية493اعدادية الكندي للبنينعلميأيمن ليث عبد العباس ناجي361231511007004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492ثانوية الحكيم للبنينعلميمهدي عدنان علي محمد362231511044066

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسنين هادي عمران موسى363231511019062

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية490اعدادية عشتار للبناتعلميزينب حكيم ساجت جياد364231512125030

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية489اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمروه حسام كريم عبد365231512142125

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484ثانوية البيان للبنينعلميسعدي صالح هادي مطر366231511014049

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين علميمهدي راضي جاسم ناصر367231511063006

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484اعدادية بنت الهدى للبناتعلميلينا سلمان داود سلمان368231512121065

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482اعدادية السدة للبنينعلميصائب حكمت صاحب ناصر369231511016048

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية482ثانوية الرواد المسائية للبنينعلميمشتاق طالب عسكر نور370231511255043

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481ثانوية بدر الكبرى المختلطةعلميعلي وحيد جمعه جريان371231511199017

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية463ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيطه ياسين طه خضير372231521254032

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية454ثانوية الجزائر للبنينادبيعالء بسام عيسى عمران373231521043026

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية453اعدادية المدحتية للبنينادبيحسن محمد عبيد حسين374231521017025
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية453اعدادية السجاد للبنينادبيعمر غانم عوده حسين375231521031072

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية453اعدادية اسماء للبناتادبيصبى كاظم عبيد حمزه376231522093068

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية452اعدادية حطين للبنينادبيعماد موسى حسين عبود377231521023038

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450اعدادية طليطلة للبناتادبيفرقان محمد مهدي محمدرضا378231522092062

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450ثانوية قرطبة للبناتادبيحنين حسن عودة خضير379231522126011

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450ثانوية اليرموك المختلطةادبيسلوان عبيد سلبوح حسين380231521200013

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيزينب حسين يونس علي381231522134005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447ثانوية النهروان المختلطةادبيهاشم باسم عبد االمير عبيس382231521181046

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية المسيب للبناتادبيسبأ حيدر كاظم جواد383231522117057

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية كوثا للبنينادبيضرغام سامي حامد عبدالسادة384231521051043

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية السدة للبنينادبيخالد حركان عبد جبر385231521016034

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيفيصل غذيوي هجار داود386231521253113

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445ثانوية الفالح المختلطةادبيعلي فاضل عبد مكطوف387231521198031

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية االندلس للبنينادبيعباس علي حسون عمران388231521042028

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد مهدي علي عبود389231521052007

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية حطين للبنينادبيكرار حسن علي حسين390231521023042

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444ثانوية اليرموك المختلطةادبيغسان عبد الكاظم عكش كافي391231521200021

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية حطين للبنينادبيحسين علي محمد عبيد392231521023015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية الجماهير المختلطةادبيمقدس ماجد بطران حميدي393231522183010

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية المسيب للبنينادبيعلي احمد فاضل عباس394231521009052

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية المشروع للبنينادبيخضر محمد كامل ناصر395231521010053

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443ثانوية بيروت للبنينادبيامير عباس علي حسين396231521022007

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيسجاد علي شاكر راضي397231521012032

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين عالء حسين هاشم398231521040013

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443ثانوية الباقر للبنينادبيعلي حسن عبيد حسين399231521046023

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي سمير خضير مجول400231521017064

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي حسين حسن عبد401231521063045

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية الصديق للبنينادبيحمزة طارق عبد الرسول حسين402231521027028

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية النهرين المختلطةادبياحمد مهدي هاشم احمد403231521197002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية النجاة للبناتادبيايمان عايد غالب حسن404231522139009

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية الدرعية المختلطةادبيمصطفى حامد هاتف عباس405231521170030

الطب/جامعة البصرة689ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميهاله محمود شاكر وسمي406231512141042

الطب/جامعة البصرة685ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميعالء تركي نجم حسن407231511166021

الهندسة/جامعة البصرة672اعدادية الفيحاء للبنينعلميعباس حسين صخيل عباس408231511005077
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الهندسة/جامعة البصرة671ثانوية البيان للبنينعلميمنتظر حسين عبد الرزاق حسون409231511014110

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي مكي خضير مهدي410231511002197

الهندسة/جامعة البصرة663.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعبد هللا عايد شاكر حسن411231511047036

الهندسة/جامعة البصرة660اعدادية المدحتية للبناتعلميأنفال حمزه حسين عباس412231512090006

الهندسة/جامعة البصرة660اعدادية االندلس للبنينعلميسجاد فالح جبر محسن413231511042062

الهندسة/جامعة البصرة659.3ثانوية بابل للبنينعلميعلي عبد الرضا محمد عباس414231511021061

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية المسيب للبناتعلمياديان محمد ابنيه جياد415231512117014

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الجامعة للبنينعلميعالء عبد الكاظم مجباس كزار416231511067092

الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية بابل االهلية للبناتعلميزهراء عادل ظاهر كتاب417231512097004

الهندسة/جامعة البصرة654اعدادية الحلة للبنينعلميقاسم رحمن عباس عوده418231511020235

الهندسة/جامعة البصرة652اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمه اسماعيل عبد االمير نجم419231512127052

الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية الوائلي للمتميزينعلميطالب محمد طالب ناصر420231511047035

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية االمام علي للبنينعلميعباس صالح عباس خليل421231511002140

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة593اعدادية السدة للبنينعلمياحمد محمد صالح دهش422231511016015

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة589اعدادية الحلة للبنينعلميحسين عالء جابر علوان423231511020091

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة588اعدادية الطليعة للبناتعلميياسمين محمد فاضل كتاب424231512088347

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة585ثانوية المجد للبنينعلميصالح سعد هادي صالح425231511025022

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة578ثانوية الحكيم للبنينعلميأمير حسين عبد محمد426231511044002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة577اعدادية الحلة للبنينعلميسجاد احمد رزاق سالم427231511020132

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة574ثانوية الطف المختلطةعلميعلي محمد جاسم حبيب428231511177021

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة572اعدادية الكندي للبنينعلميعلي احمد عبد الحسين شناوه429231511007066

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة572اعدادية المسيب للبنينعلميحسن محمد ثائر عبد الجبار سمين430231511009034

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة568اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسنين كامل محمد هندول431231511019060

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة568اعدادية الفيحاء للبنينعلميمازن شاكر حمود عبيد432231511005118

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة567ثانوية الباقر للبنينعلميأسامة عباس جواد ابراهيم433231511046005

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564ثانوية الحكيم للبنينعلميمحمد قاسم محمد عباس434231511044058

القانون/جامعة البصرة580اعدادية القاسم للبنينعلميعلي كاظم عباس حمادي435231511006157

القانون/جامعة البصرة503اعدادية العامل للبنينادبيليث حيدر حسين علي436231521026026

القانون/جامعة البصرة499اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي حميد شاكر محمد437231521012038

التمريض/جامعة البصرة648اعدادية االندلس للبنينعلميزيد فاضل جاسم حسون438231511042059

التمريض/جامعة البصرة611ثانوية الخليج العربي المختلطةعلمينور حسين كاظم حمزه439231512166021

التمريض/جامعة البصرة611اعدادية بلقيس للبناتعلميهدى حربي سرحان عبادي440231512120124

التمريض/جامعة البصرة606اعدادية االقتدار المختلطةعلميساره حسن مالك سرحان441231512164021

التمريض/جامعة البصرة604اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميغفران حميد حسين كاظم442231512142111
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التمريض/جامعة البصرة597ثانوية النجوم للبناتعلميمروه حمزه رسول عباس443231512130045

التمريض/جامعة البصرة597ثانوية الغدير للبناتعلميهدى جبار مظلوم حميدي444231512131043

التمريض/جامعة البصرة597ثانوية الباقر للبناتعلميزينب سعيد جاسم حسين445231512105019

التمريض/جامعة البصرة595اعدادية الخنساء للبناتعلمياسيا كاظم جلوب حسن446231512087018

التمريض/جامعة البصرة594ثانوية الخلود للبناتعلميهبه محيسن ستار مشون447231512137047

التمريض/جامعة البصرة590ثانوية الزرقاء للبناتعلميسجى طه ناجي عبيد448231512108026

التمريض/جامعة البصرة589اعدادية المدحتية للبناتعلميايه مهدي حبيب عبدالعباس449231512090030

الطب/جامعة الموصل676اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميفيافي عامر ريس اشكح450231512142122

الطب/جامعة الموصل675اعدادية الفيحاء للبنينعلميوسام عالوي كاظم ناجي451231511005155

الطب/جامعة الموصل674ثانوية الجنائن للبناتعلميزهراء حيدر حسين يونس452231512102017

الطب/جامعة الموصل674اعدادية بنت الهدى للبناتعلميفاطمه انور خالد يونس453231512121059

طب االسنان/جامعة الموصل674اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميصفا عادل فرحان عفر454231512142098

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب عمار ياسر علي455231512088172

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية المسيب للبناتعلميمالك غانم عبد المحسن كاظم456231512117127

الصيدلة/جامعة الموصل667.2ثانوية التحرير للبناتعلميساره ثامر مرزه علي457231512096052

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية المناذرة للبناتعلميشفق رياض عبيد عبيس458231512078040

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الزهراء للبناتعلميرفل سامي جراد صالح459231512109096

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية الجنائن للبناتعلميابتسام غانم حسين جاسم460231512102002

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الكوثر للبناتعلميمريم جاسم حسن كاظم461231512114111

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية القاسم للبنينعلميحازم محسن رحمن حنظل462231511006045

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية المسيب للبناتعلميلمياء محمود ذياب جنديل463231512117121

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسجى حاكم عبد عبيس464231512127039

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسماء خضر عباس حسين465231512142095

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب علي ثجيل حربي466231512088170

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية حيفا للبناتعلميريهام سالم مرزه داود467231512122024

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية المدحتية للبنينعلميجعفر صاحب عبد الجبار جعفر468231511017036

الهندسة/جامعة الموصل623اعدادية الحلة للبنينعلميزين العابدين هاشم كريم فجر469231511020130

الهندسة/جامعة الموصل604ثانوية الطف المختلطةعلميذو الفقار علي حسين علي470231511177015

الهندسة/جامعة الموصل604ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميعلي صفاء مشكور عمار471231511166028

الهندسة/جامعة الموصل603اعدادية ابن السكيت للبنينعلميعمار كاظم جواد عطيه472231511040044

الهندسة/جامعة الموصل603ثانوية الفرزدق للبنينعلميمقداد دلف كاظم جاسم473231511050028

الهندسة/جامعة الموصل601اعدادية الفيحاء للبنينعلمياحمد صباح عبد الكاظم حسين474231511005007

الهندسة/جامعة الموصل599اعدادية الهاشمية للبنينعلميمنتظر عامر عباس ثكب475231511019194

الهندسة/جامعة الموصل599ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميعلي حسين حسن عصيد476231511038040
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الهندسة/جامعة الموصل599ثانوية الصادق المختلطةعلميعلي عذاب عبد الكاظم جاسم477231511172038

الهندسة/جامعة الموصل598اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد علي خريبط عوده478231511006009

الهندسة/جامعة الموصل597اعدادية االمام علي للبنينعلميزياد حرز غباش مظلوم479231511002113

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية الشوملي للبنينعلميذو الفقار حسين سعيد جبر480231511054052

الهندسة/جامعة الموصل594ثانوية النيل للبنينعلميعلي سلمان داود عبود481231511033139

الهندسة/جامعة الموصل593ثانوية الدرعية المختلطةعلميعماد حسن حمود ماضي482231511170012

الهندسة/جامعة الموصل592ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميعلي حمزه سرحان جحيل483231511038042

الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد عبد الكريم محسن حسان484231511020271

الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية القاسم للبنينعلميعلي رحيم مسلم حسن485231511006143

الهندسة/جامعة الموصل591اعدادية ابن السكيت للبنينعلميسيف عباس شاطي زابي486231511040023

الهندسة/جامعة الموصل591ثانوية المرتضى المختلطةعلميمحمد عبد الزهرة درب جعفر487231511185025

الهندسة/جامعة الموصل591اعدادية المدحتية للبنينعلميمنتظر سامي مطر عبيد488231511017209

الهندسة/جامعة الموصل590اعدادية الحلة للبنينعلميسالم عادل شاكر ناجي489231511020138

الهندسة/جامعة الموصل590ثانوية البيان للبنينعلميارشد حسن علي عباس490231511014009

الهندسة/جامعة الموصل590اعدادية المدحتية للبنينعلميمنتظر حمزه حسين كاظم491231511017208

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية المسيب للبنينعلميسجاد رضا اسماعيل مهدي492231511009053

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية االمام للبنينعلمياحمد سالم حميد تومان493231511013001

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية الفجر المختلطةعلميبرير عبد الرضا صخي هميم494231511173013

الهندسة/جامعة الموصل588ثانوية بيروت للبنينعلميحسن حميد عمران حسون495231511022014

الهندسة/جامعة الموصل587اعدادية االندلس للبنينعلميقاسم محي عبيد حميدي496231511042112

الهندسة/جامعة الموصل587ثانوية الحلة للبنينعلميسعد محمد شهيد حمد497231511015027

الهندسة/جامعة الموصل587ثانوية اسمرة المختلطةعلميحسن حامد دويج أصفير498231511202009

الهندسة/جامعة الموصل578اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد سالم كاظم حمادي499231511006005

الهندسة/جامعة الموصل576اعدادية صنعاء للبنينعلميحسين عامر منعم عسكر500231511011034

العلوم/جامعة الموصل547ثانوية الجامعة للبنينعلميياسر حازم صافي عوده501231511067172

العلوم/جامعة الموصل543ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميزينب محمد كاظم حمزه502231512166010

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية الطليعة للبناتعلمينبراس عماد عبد الجليل حميو503231512088310

العلوم/جامعة الموصل540ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميفاطمه جاسم نجم عبد هللا504231512188045

العلوم/جامعة الموصل540ثانوية ابن سينا للبنينعلميجاسم محمد تركي راضي505231511029007

العلوم/جامعة الموصل540اعدادية الثورة للبنينعلمياحمد صالح راضي ناصر506231511003013

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية القدس للبنينعلميمحمد عامر جبر محمد507231511055070

العلوم/جامعة الموصل537اعدادية الغساسنة للبناتعلميغفران جمعه مطر كاطع508231512077054

العلوم/جامعة الموصل537اعدادية الزهراء للبناتعلميالتفات كريم كاظم بهيو509231512109020

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية الشوملي للبنينعلميعلي حسين عجيل سعود510231511054101
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العلوم/جامعة الموصل534اعدادية الكوثر للبناتعلميديانا سليم خليف حسون511231512114037

العلوم/جامعة الموصل534ثانوية بدر الكبرى المختلطةعلميمحمد جبار كاظم حسين512231511199021

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية ذو الفقار المختلطةعلميآالء عامر خضير حسين513231512210001

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهبه رزاق كاظم علوان514231512083021

العلوم/جامعة الموصل533اعدادية الثورة للبنينعلميسجاد حسن علي حسين515231511003074

العلوم/جامعة الموصل532اعدادية المشروع للبنينعلميعلي حمزه راشد جوير516231511010067

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية صنعاء للبنينعلميمحمد عباس عبد الزهره عزاوي517231511011099

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية صنعاء للبنينعلميأمير شاكر حميد علي518231511011003

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية المدحتية للبنينعلميحيدر علي شاكر رحيم519231511017065

العلوم/جامعة الموصل527ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميمحمد حسين راضي حسون520231511188067

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسين اكرم هادي جاسم521231511019064

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية االندلس للبنينعلميصاحب عالء صاحب حسن522231511042067

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية المحاويل للبنينعلمياحمد ناهض حمزه عبيد523231511008018

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية العامل للبنينعلميخالد وليد نجم عبود524231511026015

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية المدحتية للبناتعلميشهالء عالوي حايف عدوان525231512090151

العلوم/جامعة الموصل526ثانوية المرتضى المختلطةعلميعلي محمد كريم قاسم526231511185022

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميعائشه عبد الرحيم حبيب جميل527231512123073

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية النجوم للبنينعلميحسين سامي فاضل عمران528231511030010

العلوم/جامعة الموصل523ثانوية دجلة للبناتعلميسجى عالء اسماعيل جاسم529231512107025

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميسليمان مصطفى عبد الفادر عبد هللا530231511012063

العلوم/جامعة الموصل517ثانوية ابو القاسم المختلطةعلميماجد حامد مهدي ذياب531231511209021

العلوم/جامعة الموصل503اعدادية الكفل للبنينعلمينبيل يونس ابراهيم يونس532231511032102

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585اعدادية الشوملي للبنينعلميعلي محسن مجيد هادي533231511054112

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582اعدادية القاسم للبنينعلميمنتظر عباس فدعم حمود534231511006240

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581اعدادية الهاشمية للبنينعلميثائر عامر نعمه كريم535231511019040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعلي اسماعيل وسمي عطيه536231511251097

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576اعدادية االمام للبنينعلميعباس علي عبيد حسين537231511013042

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلميطالب اسعد حربي حسن538231511254011

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576ثانوية الباقر للبنينعلميمحمد سجاد صبري علوان539231511046046

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية الحلة للبنينعلميابراهيم اشرف عبد الرسول عبد الحسين540231511020009

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574اعدادية السدة للبنينعلميسجاد رحيم حبيب سريح541231511016042

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574ثانوية ذو الفقار المختلطةعلميعبد الكريم عباس درب جعفر542231511210011

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي احمد عبد الحسن فاضل543231511017118

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567ثانوية النيل للبنينعلميصادق حميد جاسم حمود544231511033105
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566ثانوية ابن سينا للبنينعلميمصطفى عبد الجبار محمد صالح علي545231511029048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566ثانوية المجد للبنينعلميمرتضى حسين سلمان عبود546231511025043

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565ثانوية المجد للبنينعلميزيد علي كريم عباس547231511025016

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565ثانوية البيان للبنينعلميعمار تركي جاسم محمد548231511014078

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557اعدادية الفجر المختلطةعلميمصطفى مجيد عبد هللا خليف549231511173069

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين كريم كاظم عزاوي550231511002097

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549اعدادية الهاشمية للبنينعلميمصطفى هيثم جاسم محمد551231511019193

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548ثانوية الجزائر للبنينعلميعلي موسى عبد الرضا عزوز552231511043043

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547اعدادية الطليعة للبناتعلميبشائر حسن جاسم محمد553231512088051

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى قاسم حسين غزاي554231511002293

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء سالم غازي عبيس555231512088130

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545اعدادية الكوثر للبناتعلميعال سلمان كمبوص نجم556231512114096

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545اعدادية االمام علي للبنينعلميالحسن اسعد موسى عمران557231511002052

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526ثانوية االعالم للبنينعلميسجاد محمد حسن احمد558231511066006

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515ثانوية سبأ المختلطةعلمياكرم عباس ماجد عبد الكريم559231511191003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509ثانوية االعالم للبنينعلميميثم حيدر اسود سليمان560231511066023

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490اعدادية االندلس للبنينعلميمحمد عالوي عباس حنشل561231511042129

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن علي جواد حسين562231511002075

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية مريم العذراء للبناتعلميزينب عبدالرسول جابر ابراهيم563231512082024

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية اسماء للبناتعلميفاطمه احمد محمد عبد564231512093089

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية الحلة للبنينعلميأمير سالم خضر حسن565231511015003

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية الفرزدق للبنينعلميامير عبد الكاظم كعيم عبود566231511050005

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية المسيب للبناتعلميغفران عبد الرحمن برهي مرزة567231512117110

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر صالح هادي عبد الساده568231511006075

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميبثينه عباس صبري علوان569231512134009

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية الغساسنة للبناتعلميزينب فاضل جبر مسلم570231512077041

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعقيل صالح هادي عبد571231511012074

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميمحمد صباح مهدي عباس572231511038063

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية الدرعية المختلطةعلمياحمد فاضل شمران خميس573231511170001

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية المحاويل للبنينعلميحيدر علي عبود بديوي574231511008057

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية الكرار المختلطةعلميهاجر محمد ياسين خضير575231512175016

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية ابن رشد للبناتعلميسماح احمد حلبوص حسين576231512099021

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية الزهراء للبناتعلمياطياف فاهم صاحب دريب577231512109015

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية مأرب للبنينعلميحيدر عباس كعيم علي578231511049022
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علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502ثانوية النيل للبنينعلميمالك محمد شركاط حسن579231511033181

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الهاشمية للبنينعلميسيف عادل نعمة كريم580231511019103

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الربيع للبناتعلميهند ثامر موسى عطيوي581231512098116

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية السجاد للبنينعلميمحمد محسن هالل حمزه582231511031087

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميهدى حسين هادي سند583231512166022

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية الجماهير المختلطةعلميحسن طالب محمد حزام584231511183011

الحقوق/جامعة الموصل481اعدادية القاسم للبنينعلميمؤمن كاظم عوده كاظم585231511006195

الحقوق/جامعة الموصل582اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي فارس صادق جعفر586231521054068

الحقوق/جامعة الموصل490ثانوية المرتضى المختلطةادبيمحمد علي حسين رضا محمد587231521185015

الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيمحمد هديب زعيزع محمد588231521168023

الحقوق/جامعة الموصل451اعدادية القدس للبنينادبيعلي حسين عكاب براون589231521055049

الحقوق/جامعة الموصل451اعدادية القدس للبنينادبيعلي جليل هندي سرحان590231521055044

الحقوق/جامعة الموصل450اعدادية المدحتية للبناتادبينورجان سالم قاسم محمد591231522090062

الحقوق/جامعة الموصل449اعدادية القدس للبنينادبيحيدر ظاهر محسن هويش592231521055022

الحقوق/جامعة الموصل442اعدادية القدس للبنينادبيحسين شاكر مسيلم مهدي593231521055018

العلوم السياسية/جامعة الموصل431اعدادية المسيب للبناتادبيمروه خميس هاشم غباش594231522117085

العلوم السياسية/جامعة الموصل427اعدادية المحاويل للبنينادبيرافع منهل محمود خلف595231521008035

التمريض/جامعة الموصل568ثانوية النجاة للبناتعلميرواء علوان لفته علوان596231512139018

التمريض/جامعة الموصل566اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء علي عبيس صالح597231512086058

التمريض/جامعة الموصل530ثانوية التحرير للبناتعلميسارة عباس فاضل جبر598231512096051

االثار/جامعة الموصل472ثانوية السهول المختلطةعلميفاطمه صالح عبد زيد فرمان599231512182003

االثار/جامعة الموصل459ثانوية النهروان المختلطةعلميشاكر نعمان مجباس نجم600231511181030

االثار/جامعة الموصل425ثانوية الجزائر للبنينعلميمحمد ناظم محمد عبود601231511043051

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664اعدادية االسكندرية للبنينعلمياحمد حسن علوان عبد602231511001010

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل663اعدادية صنعاء للبنينعلميعلي عبد الرزاق مهدي ريحان603231511011077

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية اسماء للبناتعلميهدى خالد منسي جاسم604231512093128

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية المحاويل للبنينعلميحسين شهيد بدر علي605231511008044

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656اعدادية المحاويل للبنينعلميعبد هللا عامر عبد الكاظم معارز606231511008083

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655اعدادية االسكندرية للبنينعلميرضا شاكر محمد صحو607231511001039

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652اعدادية المحاويل للبناتعلميرؤى ماهر عز الدين جميل608231512115040

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647اعدادية العامل للبنينعلميمصطفى سعد عادل حسن609231511026057

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية مأرب للبنينعلميسعدون حسين حميد نادر610231511049031

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية الوركاء للبنينعلميكرار ناصر كاظم صالح611231511034063

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين علميحسين كريم عبد عمران حمزه612231511035008
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هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية672ثانوية المسعودي للبناتعلميدعاء باسم صاحب شهاب613231512095021

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميجعفر ستار نهايه خلف614231511047013

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية المناذرة للبناتعلميريمه علي عبد الحسين سلطان615231512078027

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.4ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي رائد جليل كريم616231511047042

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الطليعة للبناتعلميصفا عدنان محمود كعيد617231512088222

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية الكفل للبنينعلميعلي عباس عبود حسون618231511032065

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اعدادية المحاويل للبنينعلميحيدر عباس فليفل دبيس619231511008054

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن رزاق حسين علي620231511002070

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميكريم محمد كريم خشان621231511012110

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية صنعاء للبنينعلميحيدر محمد مجيد عبد الهادي622231511011036

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية بلقيس للبناتعلميرويده جبار جاسم صكبان623231512120034

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651.9ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسين سمير كريم كاطع624231511047019

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651.3ثانوية بابل للبنينعلميعلي حسين حسن كاظم625231511021053

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية المسيب للبناتعلمياسراء عماد محمود حسين626231512117018

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية المسيب للبناتعلمينبأ حيدر كاظم جواد627231512117135

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية المحاويل للبنينعلميناجي ياسين ابراهيم هندي628231511008171

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية المحاويل للبناتعلميحوراء عبد الكريم مزهر عريبي629231512115035

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية647اعدادية المحاويل للبنينعلميسجاد ابراهيم اسماعيل خليل630231511008067

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية645اعدادية الجماهير المختلطةعلميحيدر عباس محمد خليف631231511183017

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية اليقظة للبناتعلميسرى صالح عفش متعب632231512089062

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية642اعدادية حيفا للبناتعلمياية خالد ياسين عبود633231512122008

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639ثانوية الجزائر للبنينعلميعلي احمد محمد عبيد634231511043033

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد اسماعيل جاسم عبود635231511002240

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب ميثم حبيب جاسم636231512087112

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية650ثانوية الغزالي المختلطةعلميعلي منجل هامل فاران637231511186030

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية647اعدادية االسكندرية للبنينعلميعمر قيس هادي حمزه638231511001084

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية645اعدادية الحلة للبنينعلميحسين صالح عبد الكاظم حسن639231511020086

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية المسعودي للبناتعلميشيماء نعمه كريم عريبي640231512095042

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية السدة للبنينعلميمصطفى علي محمد علوان641231511016095

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي حسين هاشم حسن642231511017124

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية المسيب للبنينعلمياحمد سعدون علوان جاسم643231511009003

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد صالح هادي محمد حسين644231511020027

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الطليعة للبناتعلميداليا محمد جاسم محمد645231512088079

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية639.9ثانوية بابل للبنينعلمياحمد حسين علي حسين646231511021003
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الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية637اعدادية االمام علي للبنينعلميصادق عامر منذور طارش647231511002134

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي كاظم مزهر عبد هللا648231511008101

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية الحلة للبنينعلميابراهيم سعد زكي محمد علي649231511020011

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية االمام علي للبنينعلميياسر فارس اسماعيل علوان650231511002316

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي صالح رزوقي حسن651231511004070

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية االسكندرية للبنينعلميأحمد هاشم محمد باشخ652231511001006

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية الطليعة للبناتعلميمروه رياض صالح حمزه653231512088284

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629ثانوية الطف المختلطةعلميأويس ستار جبار صبار654231511177001

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية االسكندرية للبنينعلميحيدر احمد عبيد سمير655231511001037

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية631اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء اركان عباس نعمان656231512088119

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية النيل للبنينعلميقيصر خليل حمزة مزعل657231511033167

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميهبه حاتم عبيد جواد658231512128040

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية665اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب جالل عبد االمير حمود659231512087104

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية662اعدادية القاسم للبنينعلميحسين مكي عبد القاسم عبد الحسن660231511006067

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية655اعدادية السجاد للبنينعلميحسين احمد علي كاظم661231511031027

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية653اعدادية بلقيس للبناتعلميزينه احمد عبد الحمزه حسين662231512120058

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية650ثانوية النجاة للبناتعلميتقى مهند سلمان موسى663231512139007

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الثورة للبنينعلميحسن مكي علي هادي664231511003043

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646ثانوية الوركاء للبناتعلميفاطمه محمود عبيس يوسف665231512079027

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645اعدادية صنعاء للبنينعلميمسلم عقيل كريم خليفه666231511011107

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية عشتار للبناتعلميافنان عباس طاهر عبيد667231512125005

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624.9ثانوية التحرير للبناتعلميموج ميثم حسين علوان668231512096074

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية المحاويل للبنينعلميزيد محمد عبيد حمزه669231511008063

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية644ثانوية البيان للبنينعلميعلي محمد ختالن طاهر670231511014073

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية الرفعة للبناتعلميمنال راجي عبيد نهار671231512081050

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية المجد للبنينعلميمحمد حمزه غازي حمزه672231511025038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية المحاويل للبناتعلميحوراء خضير عبيس ساير673231512115033

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية634اعدادية الغساسنة للبناتعلميبشائر نعمان شطب جلوب674231512077014

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعلي حسنين محسن عبود675231511251101

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية627اعدادية السجاد للبنينعلميعلي سعد مرزه حمزه676231511031069

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية المدحتية للبناتعلميرانيا كاظم عويد مصحب677231512090064

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية المدحتية للبناتعلميبسمه عبداألمير حسن عباس678231512090034

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615ثانوية الحكيم للبنينعلميحسين مؤيد جواد كاظم679231511044013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية599اعدادية القاسم للبنينعلميعلي جادر سعيد ملكون680231511006135
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية592اعدادية المشروع للبنينعلمياحمد جبار ناجي فارس681231511010006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية المدحتية للبنينعلميمصطفى عباس نجم بديوي682231511017207

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد شريف حسين ذهيب683231511002013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية المسيب للبناتعلميتبارك ناظم حسين مرهج684231512117039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588اعدادية القاسم للبنينعلميحسن حمزه سلمان عيدان685231511006046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586اعدادية الحلة للبنينعلميحسن حيدر جاسم محمد686231511020073

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اعدادية السجاد للبنينعلميبهاء عبد الواحد حميد خضر687231511031019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية الحلة للبنينعلميامير كاظم زغير عليوي688231511020057

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية المسيب للبنينعلميعلي عامر عبد عون سعيد689231511009091

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580.5ثانوية بابل للبنينعلميحسنين عالء عبد هللا علي690231511021024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اعدادية القاسم للبنينعلميفراس حسام حسن كتاب691231511006170

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576اعدادية القاسم للبنينعلميصادق فاهم سلمان عبد العباس692231511006116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576ثانوية المرتضى المختلطةعلميأحمد رحمان حسن علي693231511185002

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية669اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد ارشد كاظم محمد694231511002239

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية669ثانوية قرطبة للبناتعلميايات قحطان عدنان حنون695231512126011

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667اعدادية الخنساء للبناتعلميايات محمد علي هاشم حسن696231512087025

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميرسل فالح حسن عمران697231512083005

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية الثورة للبناتعلميشهد فاضل خضير حمدان698231512086083

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية الزهراء للبناتعلميسرى علي شاكر حسن699231512109150

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665.7ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزينب جابر كاظم عبيس700231512132028

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665.2ثانوية التحرير للبناتعلميسميه رعد عباس عبدالحسين701231512096056

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد عبود اسماعيل حسين702231511001103

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية الطبرسي للبنينعلميحسن عيسى ابراهيم سلمان703231511041006

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية عرفات المختلطةعلميمحمد صبري منسي عيسى704231511161015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية615اعدادية الثورة للبناتعلميتبارك عبد الناصر سلمان حسين705231512086027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية606ثانوية البتول  للبناتعلمياشراق عباس فاضل جاسم706231512104002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية578ثانوية الوركاء للبناتعلميهديل قاسم جبر أدريس707231512079036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية578اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عبد الحسين عجيل جنيح708231511002183

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميآيات محمد حسين عبد ايوب709231512123001

الهندسة/جامعة الكوفة658اعدادية القاسم للبنينعلميمهند جواد كاظم هويش710231511006245

الهندسة/جامعة الكوفة657اعدادية المحاويل للبناتعلميأسراء جالل حمد بريسم711231512115003

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية الكفل للبنينعلميمرتضى عباس عمران عباس712231511032094

الهندسة/جامعة الكوفة646ثانوية الفضائل للبناتعلميرفاه علي زباله حسن713231512112013

الهندسة/جامعة الكوفة644.4ثانوية التحرير للبناتعلميرسل خضير عبيس حسن714231512096032
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الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية الدوحة المختلطةعلميقيصر راضي حمزه عبود715231511176031

الهندسة/جامعة الكوفة643ثانوية الباقر للبنينعلميمصطفى محمد جاسم حميد716231511046053

الهندسة/جامعة الكوفة643اعدادية االقتدار المختلطةعلميكاظم عباس كاظم عبد717231511164044

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية ام البنين للبناتعلميفرح محمدجواد جاسم محمد718231512091075

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية القاسم للبنينعلميمصطفى عبد الرحيم يوسف فراك719231511006229

الهندسة/جامعة الكوفة637ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلمينور ميثم محمد عطشان720231512138057

العلوم/جامعة الكوفة605.9ثانوية بابل للبنينعلميعلي حسين محمد خضر هاتف721231511021054

العلوم/جامعة الكوفة601اعدادية االقتدار المختلطةعلميوديان محمد كزار ناصر722231512164037

العلوم/جامعة الكوفة598اعدادية ام البنين للبناتعلميصفا حمودي لفته كاظم723231512091059

العلوم/جامعة الكوفة597اعدادية االندلس للبنينعلميزين العابدين محمد خضير عباس724231511042061

العلوم/جامعة الكوفة589اعدادية الحلة للبنينعلميعبد هللا فالح عبد جعفر725231511020161

العلوم/جامعة الكوفة586اعدادية القاسم للبنينعلميحسين غالب حاتم حسين726231511006065

العلوم/جامعة الكوفة585اعدادية الطليعة للبناتعلميسارة عبد الكريم عبد الوهاب ابراهيم727231512088186

العلوم/جامعة الكوفة584اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمه عبد الكريم حسين عبد728231512127053

العلوم/جامعة الكوفة582ثانوية المؤمل للبنينعلميحيدر كاظم جياد هدام729231511060022

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية الحلة للبنينعلميمنتظر فائق علي ناجي730231511020327

العلوم/جامعة الكوفة580اعدادية المدحتية للبنينعلميامير حسن راضي عطيه731231511017024

العلوم/جامعة الكوفة579ثانوية الحوراء للبناتعلميغفران ماهر عبدالحميد حبيب732231512103053

العلوم/جامعة الكوفة577ثانوية االبرار للبنينعلميسجاد عباس جبر عبد733231511059021

العلوم/جامعة الكوفة577اعدادية المشروع للبنينعلميسامر عيد حسين فارس734231511010048

العلوم/جامعة الكوفة576ثانوية الباقر للبناتعلميهدى عبدالرسول جبار كصاد735231512105045

العلوم/جامعة الكوفة576اعدادية المسيب للبنينعلميامير علي ابراهيم علوان736231511009019

العلوم/جامعة الكوفة575اعدادية المسيب للبنينعلميسجاد احمد عالوي عبيس737231511009051

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية القاسم للبنينعلميكاظم جواد عبد الصمد غضبان738231511006183

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية الثورة للبناتعلميشهد بهاء جعفر محمد739231512086082

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية الثورة للبناتعلمينور هيثم جاسم احمد740231512086122

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية الحلة المسائية للبنينعلمياحمد مؤيد ساجت جاسم741231511251014

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية بغداد االهلية للبناتعلمينور الهدى ضياء كظومي جاسم742231512134042

العلوم/جامعة الكوفة564الخارجياتعلميوسناء جابر عباس جابر743231512401009

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد رياض عبد علي عليوي744231511002256

العلوم/جامعة الكوفة562ثانوية ذي قار للبنينعلميمصطفى سامي جبر جاسم745231511024061

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد عباس فخري علي746231511002017

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية االمام علي للبنينعلميعبد المهيمن قاسم يحى محمد علي747231511002149

العلوم/جامعة الكوفة560ثانوية الصديق للبنينعلميمرتضى خالد حسين عبود748231511027055
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العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية االندلس للبنينعلميعقيل حسن عبد جاسم749231511042075

العلوم/جامعة الكوفة559اعدادية المحاويل للبنينعلميحسين حيدر عبد علي كاظم750231511008043

العلوم/جامعة الكوفة557ثانوية االنفال المختلطةعلميعلي مؤيد علي كريم751231511169023

العلوم/جامعة الكوفة557اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء حسن كاظم حسن752231512086054

العلوم/جامعة الكوفة556ثانوية مريم العذراء للبناتعلميبتول خليل اسماعيل ارزيج753231512082005

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية القاسم للبنينعلميعبد هللا فارس موسى هادي754231511006126

العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه علي عبد الرضا وناس755231512088269

العلوم/جامعة الكوفة554اعدادية الغساسنة للبناتعلميساره حامد دانه شهد756231512077044

العلوم/جامعة الكوفة554ثانوية النيل للبنينعلمياياد عدنان علوان عبد757231511033027

العلوم/جامعة الكوفة553اعدادية الطليعة للبناتعلميساره عباس مسلم عباس758231512088194

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية قرطبة للبناتعلميهديل عبد الرحمن جميل شيحان759231512126082

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية الكندي للبنينعلميزيد عباس عبد زويد760231511007047

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية الزهراء للبناتعلميانوار كريم جبر عبيس761231512109024

العلوم/جامعة الكوفة551ثانوية االفاق للبناتعلميأبتهال عبد الرزاق عبيد عبد هللا762231512144001

العلوم/جامعة الكوفة551ثانوية بيروت للبنينعلميياسر علي عبيد هاشم763231511022070

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية كوثا للبنينعلميمرتضى سعد حميد علي764231511051125

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية االندلس للبنينعلميمرتضى حسين علي عبود765231511042136

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية الجهاد للبنينعلميمصطفى عباس خضير مجول766231511004107

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه الزهراء كريم دينار كريم767231512088259

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة590اعدادية الحلة للبنينعلميعلي شجاع محمد عبد الجليل768231511020190

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة590ثانوية الكفاح للبناتعلمياسراء عباس دخيل محمد769231512113005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة589.1ثانوية التحرير للبناتعلميزينب علي مجيد علي770231512096047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة581اعدادية الثورة للبنينعلميمحمد باقر حليم محمد هالل771231511003133

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة573اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد ثامر بادي كاظم772231511006197

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة572اعدادية المسيب للبناتعلميأالء ثامر محمود خليل773231512117005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571اعدادية طليطلة للبناتعلمينور رزاق عبدالزهره كاظم774231512092124

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566اعدادية المسيب للبناتعلميتبارك ثامر عبيد بريس775231512117034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565ثانوية الجامعة للبنينعلميعلي ماجد نجم عبد هللا776231511067110

القانون/جامعة الكوفة510ثانوية النجوم للبنينادبيحسن قيس حميد عبد الزهره777231521030006

القانون/جامعة الكوفة507ثانوية الزرقاء للبناتادبياشرقت ابراهيم خضير عبد الحسين778231522108003

القانون/جامعة الكوفة506اعدادية الفجر المختلطةادبيكرار عبيد حمزه حسين779231521173060

القانون/جامعة الكوفة505اعدادية الحلة للبنينادبيعلي عامر مهدي عطيه780231521020028

القانون/جامعة الكوفة505ثانوية ابن سينا للبنينادبيسامر صالح عبد الكريم عباس781231521029011

القانون/جامعة الكوفة504ثانوية الطبري للبنينادبيليث سمير حسن علوان782231521061035
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القانون/جامعة الكوفة504اعدادية طليطلة للبناتادبيحياه حسن جاسم مطر783231522092018

القانون/جامعة الكوفة504اعدادية الجماهير المختلطةادبينعيم حسن عبيد نواد784231521183065

القانون/جامعة الكوفة504ثانوية الحوراء للبناتادبيسناء ستار حمزه عبود785231522103023

القانون/جامعة الكوفة503اعدادية الحلة للبنينادبيعلي باسم سلمان عبود786231521020023

القانون/جامعة الكوفة502ثانوية الزرقاء للبناتادبيتقى رفعت مكي صالح787231522108008

العلوم السياسية/جامعة الكوفة564اعدادية الثورة للبنينعلميمنتظر محمد بخيت تايه788231511003169

العلوم السياسية/جامعة الكوفة547ثانوية البيان للبنينعلمياحمد عبد الخالق مغير سرسح789231511014004

العلوم السياسية/جامعة الكوفة540اعدادية الطليعة للبناتعلميوئام عصام محمد عبيد790231512088342

العلوم السياسية/جامعة الكوفة496ثانوية ابن رشد للبناتادبيهدى حسين محمد حسين حبيب791231522099029

العلوم السياسية/جامعة الكوفة496للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيقاسم محمد حسن عبد792231521063061

العلوم السياسية/جامعة الكوفة495اعدادية طليطلة للبناتادبيايمان رحيم جبار ونان793231522092008

العلوم السياسية/جامعة الكوفة493ثانوية المناذرة للبناتادبيفاطمه عباس نايف ناصر794231522078036

العلوم السياسية/جامعة الكوفة493ثانوية ابن رشد للبناتادبيريم مظهر حبيب عمران795231522099011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة493اعدادية القدس للبنينادبيحيدر نعمه رحمن حبيب796231521055023

العلوم السياسية/جامعة الكوفة490ثانوية الزرقاء للبناتادبيمنى محمد خلف حميد797231522108034

العلوم السياسية/جامعة الكوفة484اعدادية اليقظة للبناتادبيرتاج قاسم عزيز حسين798231522089015

العلوم السياسية/جامعة الكوفة478اعدادية المسيب للبناتادبيفرح فيصل غازي حسين799231522117082

العلوم السياسية/جامعة الكوفة478ثانوية الجامعة للبنينادبيسليم رحيم كاظم زباله800231521067018

العلوم السياسية/جامعة الكوفة475اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء ابراهيم عباس كاظم801231522114022

العلوم السياسية/جامعة الكوفة473ثانوية المرتضى المختلطةادبيضرغام سعود ملغيط حسين802231521185009

العلوم السياسية/جامعة الكوفة473اعدادية القاسم للبنينادبيكرار ثامر كاظم محل803231521006065

العلوم السياسية/جامعة الكوفة472اعدادية الطليعة للبناتادبياسالم سعيد نايف ابراهيم804231522088006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة472ثانوية الصديق للبنينادبيعبد اللطيف نعمان لطيف حمزة805231521027128

العلوم السياسية/جامعة الكوفة471اعدادية المدحتية للبنينادبيشبل عماد محمد كاظم806231521017049

العلوم السياسية/جامعة الكوفة469اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عدنان سامي كاظم807231521052061

العلوم السياسية/جامعة الكوفة468اعدادية عشتار للبناتادبيأمنه ابراهيم متعب حمد808231522125006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة466اعدادية الكفل للبنينادبيزيد عبد الحسن طه لوكي809231521032019

العلوم السياسية/جامعة الكوفة465ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيآالن صالح هادي عبيد810231521193006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة465ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى حافظ عبود راضي811231521034082

العلوم السياسية/جامعة الكوفة464ثانوية البشائر للبنينادبيحسن اسامه حسن حمزه812231521028010

العلوم السياسية/جامعة الكوفة463اعدادية السدة للبنينادبيياسر سلمان نصر حمزه813231521016093

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462ثانوية المؤمل للبنينادبيياسر جعفر حميد جاسم814231521060067

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيوديان سعد جواد كاظم815231522127041

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462اعدادية المسيب للبنينادبيكمال حاتم هادي راضي816231521009078
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العلوم السياسية/جامعة الكوفة461ثانوية السهول المختلطةادبيقاسم كاظم جواد كاظم817231521182013

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد سالم كاظم مكي818231521004078

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد حميد صالح دخان819231521008086

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية الكفل للبنينادبيعلي جاسم كاظم جبر820231521032035

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمسلم ثابت حسين صالح821231521250049

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460ثانوية اليرموك المختلطةادبيخير هللا فرحان عبد الحمزه عزيز822231521200011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460اعدادية الشوملي للبنينادبيغيث صالح مهدي عبدعلي823231521054074

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460ثانوية الجزائر للبنينادبيكرار عبيس علي كاظم824231521043047

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460اعدادية طليطلة للبناتادبيعلياء عدنان علي حسين825231522092052

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية الشوملي للبنينادبيمحمد رحم ناصر منذور826231521054087

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي جابر مسيلم عبد827231521002041

العلوم السياسية/جامعة الكوفة458ثانوية اليرموك المختلطةادبيجعفر هاتف فاخر علي828231521200004

العلوم السياسية/جامعة الكوفة458ثانوية عرفات المختلطةادبيصفاء شعالن كاظم حمزه829231521161013

العلوم السياسية/جامعة الكوفة458ثانوية الحلة للبنينادبيعلي طالب حمزه ابراهيم830231521015024

العلوم السياسية/جامعة الكوفة457ثانوية عرفات المختلطةادبياكرم بالسم حسن عبادي831231521161002

التمريض/جامعة الكوفة659ثانوية الجمهورية للبنينعلميحسين رائد صابر غازي832231511057007

التمريض/جامعة الكوفة633ثانوية السدة للبناتعلميتبارك احمد كاظم حسين833231512110013

اللغات/جامعة الكوفة613ثانوية ابن سينا للبنينادبيمرتضى حسن علي حسين834231521029033

اللغات/جامعة الكوفة516ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيرغد حمزه عبد الهادي هبيل835231522140010

اللغات/جامعة الكوفة501اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينهى رائد تركي غزاي836231522127036

االثار/جامعة الكوفة511اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه سمير حسن سلمان837231512087158

االثار/جامعة الكوفة510ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميحنان عامر حسن بحر838231512145012

االثار/جامعة الكوفة451اعدادية الخنساء للبناتادبيسارة فاضل مهدي عبد839231522087023

االثار/جامعة الكوفة450ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيتماني مهدي غالب موسى840231522163006

االثار/جامعة الكوفة449ثانوية ابن رشد للبناتادبيدعاء محمد حسن جبر مطلك841231522099008

االثار/جامعة الكوفة449اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكريم عباس غازي عبد842231521040022

االثار/جامعة الكوفة448ثانوية سبأ المختلطةادبيبشير حمزه ابراهيم عبد الحسن843231521191004

االثار/جامعة الكوفة447ثانوية اليرموك المختلطةادبيبهاء عامر مهدي حمد844231521200003

االثار/جامعة الكوفة446اعدادية المسيب للبناتادبيتكتم عبد علي عبد اللطيف حمزه845231522117024

االثار/جامعة الكوفة445اعدادية االمام علي للبنينادبيحسن خزعل علي حسن846231521002018

االثار/جامعة الكوفة444اعدادية االقتدار المختلطةادبيمصطفى حسن عبد االمير عليوي847231521164043

االثار/جامعة الكوفة442إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيثامر حسن عباس حسين848231521205011

االثار/جامعة الكوفة442اعدادية الحلة للبنينادبيعلي حيدر غني مرزوك849231521020024

االثار/جامعة الكوفة442ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي ميثم طارق عبد الحسين850231521029021

257 من 25صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االثار/جامعة الكوفة442اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد صالح هادي عتوك851231521012008

االثار/جامعة الكوفة442ثانوية سنجار المختلطةادبيمحمد عبد علي ابراهيم عبيد852231521189031

االثار/جامعة الكوفة442اعدادية االمام علي للبنينادبيمصطفى محمد فاضل عباس853231521002072

االثار/جامعة الكوفة441ثانوية الرفعة للبناتادبيسرى راضي مراد عطيه854231522081046

االثار/جامعة الكوفة441ثانوية فلسطين للبناتادبيحنين خالد عبد حسين855231522084007

االثار/جامعة الكوفة441ثانوية المجد للبنينادبيحيدر محمد هاشم محمد856231521025009

االثار/جامعة الكوفة441ثانوية النيل للبنينادبيحميد عزيز عبس عبيد857231521033028

االثار/جامعة الكوفة441اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسين نوري كاظم حمود858231521012023

االثار/جامعة الكوفة441ثانوية الوركاء للبنينادبيعالء كاظم نايف جلوب859231521034047

االثار/جامعة الكوفة441اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد محي هاشم سلمان860231521017008

االثار/جامعة الكوفة440اعدادية اسماء للبناتادبيوفاء علي خضير عبيد861231522093117

االثار/جامعة الكوفة440ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين عماد غني حسين862231521029007

االثار/جامعة الكوفة440ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبسمه سعد لطيف علي اكبر863231522083004

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة593ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميزهراء عامر كاظم جبار864231512143010

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة587اعدادية الطليعة للبناتعلميرفل حامد حسن علي865231512088105

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة582اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميشمس ضياء رفيق حسون866231512142097

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575اعدادية الكوثر للبناتعلميشهد حسين عمران موسى867231512114077

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة573ثانوية التحرير للبناتعلميتقى علي حسن حاجم868231512096023

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة573ثانوية الباقر للبناتعلمياماني لؤي محسن محمد869231512105004

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572ثانوية التوحيد المختلطةعلميغدير عدنان طامي مصحب870231512204008

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571اعدادية الحلة للبنينعلميسجاد عبد الرضا خضير عباس871231511020135

الفقه/جامعة الكوفة519اعدادية الحلة للبنينعلميليث سلمان حمزه بديوي872231511020250

الفقه/جامعة الكوفة515اعدادية المدحتية للبناتعلميوئام مهدي عبود حسين873231512090237

الفقه/جامعة الكوفة513اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميسجى علي كريم قاطع874231512123059

الفقه/جامعة الكوفة507ثانوية الكفاح للبناتعلميزينه رسول علي محمد875231512113033

الفقه/جامعة الكوفة471اعدادية الهاشمية للبنينادبيمرتضى هاشم عبد الرضا هاشم876231521019041

الفقه/جامعة الكوفة464ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيفاضل هربود هاشم دويح877231521038044

الفقه/جامعة الكوفة461اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد علي عبد الكاظم مزعل878231521183057

الفقه/جامعة الكوفة460ثانوية اآلمال للبناتادبيبشرى حسن عمران هنون879231522118006

الفقه/جامعة الكوفة459ثانوية االفاق للبناتادبيبتول عباس علي مرزه880231522144004

الفقه/جامعة الكوفة458ثانوية الهالل المختلطةادبيحسين فليح حسن مذري881231521179014

الفقه/جامعة الكوفة457ثانوية الكفاح للبناتادبيريام جابر حمزه عبد882231522113015

الفقه/جامعة الكوفة455ثانوية االفاق للبناتادبيبنين عزيز شاكر عزيز883231522144007

الفقه/جامعة الكوفة455ثانوية ميسلون للبناتادبيمنار رحيم حنون حسون884231522080055
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الفقه/جامعة الكوفة454ثانوية اآلمال للبناتادبيمريم هاشم كاظم مبارك885231522118015

الفقه/جامعة الكوفة452اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء حازم عبد عون حميو886231522109033

الفقه/جامعة الكوفة451اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين علي حاتم حسن887231521017030

الفقه/جامعة الكوفة450اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد علي حمزه مهدي888231521006072

الفقه/جامعة الكوفة450ثانوية االفاق للبناتادبيبنين مشتاق تركي عبد الساده889231522144008

الفقه/جامعة الكوفة449اعدادية الجماهير المختلطةادبيحوراء محمد ابراهيم خير هللا890231522183004

الفقه/جامعة الكوفة448ثانوية المجد للبنينادبيعلي عدنان حسين علوان891231521025014

الفقه/جامعة الكوفة447اعدادية الخنساء للبناتادبيهديل مسلم هاشم خلف892231522087053

الفقه/جامعة الكوفة447اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم فليح ابراهيم حمزه893231522127033

الفقه/جامعة الكوفة447ثانوية الطبرسي للبنينادبيوسام خوام عبد الكاظم عبد النبي894231521041015

الفقه/جامعة الكوفة446اعدادية الربيع للبناتادبيهدى حمزه عبيد ابراهيم895231522098091

الفقه/جامعة الكوفة445ثانوية الطف المختلطةادبينورس حيدر حسين راشد896231522177006

الفقه/جامعة الكوفة445اعدادية الكندي للبنينادبيسيف حسين عبيد زغير897231521007011

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية نابلس المختلطةادبيعالء كريم جاسم جواد898231521194018

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية الصادق المختلطةادبيقيس عباس كامل حسن899231521172023

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيحوراء عبد هللا عباس عبد هللا900231522138003

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبينبراس حامد حسن عبد901231522168010

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية المدحتية للبناتادبيرحاب حسين جواد حسن902231522090022

الفقه/جامعة الكوفة443ثانوية نابلس المختلطةادبيعبد هللا عباس علي جاسم903231521194016

الفقه/جامعة الكوفة443ثانوية الطف المختلطةادبيمريم حمزه علي محمد904231522177005

الفقه/جامعة الكوفة443ثانوية الدستور للبنينادبيهشام حيدر صالح عبد905231521018071

الفقه/جامعة الكوفة443اعدادية المدحتية للبناتادبيمريم ياسر كاظي مظلوم906231522090054

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية النهرين المختلطةادبيمنيب سليم علوان محيميد907231521197034

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية الجامعة للبنينادبياحمد محسن حالوه بلوش908231521067004

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية صفين المختلطةادبياحمد عباس اسماعيل ابراهيم909231521195002

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية المؤمل للبنينادبياحمد حسين حنف جاسم910231521060007

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية الحلة للبنينادبيحسين رعد عزيز ابراهيم911231521020011

الفقه/جامعة الكوفة441ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب نجم حسن صبيح912231522113025

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية الربيع للبناتادبيامنه ياسين ابوالزين برغوث913231522098010

الفقه/جامعة الكوفة441ثانوية دجلة للبناتادبيغدير جاسم محمد علي914231522107044

الفقه/جامعة الكوفة441ثانوية النجوم للبناتادبيفرقد عبد الحسين هارون عباس915231522130038

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية الفاو للبناتادبيهديل حميد شالل جاسم916231522111064

الفقه/جامعة الكوفة441ثانوية عدن للبناتادبيشهد عامر جميل هندي917231522076013

الفقه/جامعة الكوفة441ثانوية المناذرة للبناتادبيتقى جبار عوده حسين918231522078007
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الفقه/جامعة الكوفة441ثانوية الطبري للبنينادبيغيث هادي مرزه مردان919231521061030

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية القاسم للبنينادبيعلي جاسم محمود عبد920231521006049

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية المسيب للبناتادبيخديجه ستار جبار خضير921231522117033

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية الزهراء للبناتادبيانتظار علي عبد هللا جاسم922231522109017

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية الهاشمية للبنينادبيمحمد سمير مساعد عزيز923231521019035

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية ام البنين للبناتادبيسجى رائد مالك سلمان924231522091038

الفقه/جامعة الكوفة440ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيهديل كريم سفاح جسور925231522143024

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية الطليعة للبناتادبيصفا حسين علي عباس926231522088027

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد عمر عبيد خضير927231521251012

الفقه/جامعة الكوفة439ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء قحطان هاشم مغير928231522084013

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية الزهراء للبناتادبيجنان عويد عبيس اربيع929231522109029

الفقه/جامعة الكوفة439ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيحسن سهم هادي جاسم930231521037013

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية عشتار للبناتادبيبشرى صايل جمعه حمد931231522125015

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى جالب جاسم جساب932231522109068

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية الربيع للبناتادبينور رسول محمد مهدي933231522098081

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية نابلس المختلطةادبيسجاد حمزة عبد هللا ابراهيم934231521194009

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية الغساسنة للبناتادبيكفاء سالم سدخان راهي935231522077018

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية النجوم للبنينادبيحيدر عبد االمير جاسم محمد936231521030011

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية الشموس للبناتادبينور مشتاق طالب حسين937231522101033

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير ابراهيم هاني محمد938231521052011

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية المحاويل للبنينادبيعمار راجح منغر عبيد939231521008076

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر علي مهدي علوان940231521009025

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية اسماء للبناتادبينور مهدي صالح كريم941231522093100

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية االنفال المختلطةادبيذو الفقار جبار جاسم مدب942231521169009

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد اللطيف صالح مهدي صالح943231521008050

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيمريم عبد العباس حسن عبد944231522123043

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية الحلة للبناتادبيرفل سعد سلمان عبود945231522100016

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية الجنائن للبناتادبيرسل علي بدري ساير946231522102010

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيحنين حازم عمران حمزه947231522128010

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيزينب صباح جهاد عطيه948231522140019

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية االقتدار المختلطةادبيكرار حبيب هادي كاظم949231521164034

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية الرفعة للبناتادبيأيمان حسين فارس بالو950231522081009

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية الدستور للبنينادبيحسين عباس حسين سعيد951231521018024

الفقه/جامعة الكوفة437ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب علي كاظم حمد952231522145015
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الطب/جامعة تكريت680ثانوية السهول المختلطةعلميمبروك غازي فيصل شلتاغ953231511182005

الطب/جامعة تكريت678اعدادية المدحتية للبناتعلميفاطمه فاضل علي عبود954231512090187

طب االسنان/جامعة تكريت677اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميمروه جواد كاظم علي955231512119140

طب االسنان/جامعة تكريت675اعدادية المسيب للبنينعلميرزاق عالء عبد الرزاق جواد956231511009048

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية الجنائن للبناتعلميشهد اسماعيل جواد كاظم957231512102028

الصيدلة/جامعة تكريت672ثانوية الصادق المختلطةعلميطالب حسين طالب جواد958231511172027

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية المسيب للبناتعلميثقيف توفيق عبد االمير علي959231512117042

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميصفا سعد عبيد راضي960231512119113

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية الفيحاء للبنينعلميالحسن سماح محيي حبيب961231511005018

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء قصي مسلم يوسف962231512088147

الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية البتول  للبناتعلميديار خالد عبد خضير963231512104013

الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية الخليج العربي المختلطةعلمياحمد محمد حسين مجباس964231511166003

الهندسة/جامعة تكريت665ثانوية المصطفى للبنينعلمييوسف علي عبيد ضيدان965231511045027

الهندسة/جامعة تكريت633.8ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعبد هللا عالء ظاهر حسون966231511047037

الهندسة/جامعة تكريت605ثانوية الوركاء للبنينعلمييوسف صالح جاسم حمود967231511034084

الهندسة/جامعة تكريت605اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد هادي حسين عبد علي968231511020288

الهندسة/جامعة تكريت602ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميشهد خالد عكيب صالح969231512188034

الهندسة/جامعة تكريت595ثانوية الشموس للبناتعلمينور جعفر حسين علي970231512101044

الهندسة/جامعة تكريت593اعدادية الحلة للبنينعلميزين العابدين نمير عبد االمير حميد971231511020129

الهندسة/جامعة تكريت589ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميناصر عواد ناصر خليل972231511038072

الهندسة/جامعة تكريت589اعدادية اليقظة للبناتعلميريام عبد عجمي شنان973231512089038

الهندسة/جامعة تكريت588اعدادية عشتار للبناتعلميختام حاتم عبد الجبار حسين974231512125021

الهندسة/جامعة تكريت587اعدادية السجاد للبنينعلميآيوب حاتم عبد الجبار حسين975231511031002

العلوم/جامعة تكريت526اعدادية االمام للبنينعلميعلي حامد هربود غافل976231511013047

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت505اعدادية المحاويل للبناتعلميرفل كاظم حسين سلمان977231512115045

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504اعدادية السجاد للبنينعلميمحمود عبيد نور عاصي978231511031090

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517اعدادية العامل للبنينعلميقتيبه حسين عبد هللا سويحل979231511026045

العلوم السياسية/جامعة تكريت450للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيسالم رزاق اسماعيل درب980231521063032

التمريض/جامعة تكريت634اعدادية المدحتية للبنينعلميكريم صالح كريم حسون981231511017169

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت666اعدادية الطليعة للبناتعلمياالء كاظم عبد نور عبد زيد982231512088026

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665اعدادية المحاويل للبنينعلميمصطفى حسام عيسى خليل983231511008159

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664اعدادية الكفل للبنينعلميزيد حاكم أعبيد جاسم984231511032042

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت663اعدادية االمام علي للبنينعلميفاضل عبد االمير كاظم هميم985231511002207

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت663ثانوية الفرزدق للبنينعلميبهاء حمزة يوسف حارث986231511050006
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هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلمياحمد هاشم جمعه صجم987231511038009

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662ثانوية مأرب للبنينعلميجاسم محمد كريم جار هللا988231511049009

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزمن قاسم شناوه محمد989231512142053

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661ثانوية المصطفى للبنينعلميمحمد خالد عبد المحسن محمد990231511045019

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت660اعدادية عشتار للبناتعلميميسم عداي معيلف موسى991231512125046

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء فؤاد رحيم حسين992231512088144

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659اعدادية صنعاء للبنينعلميوسام محمد عبد عويد993231511011121

العلوم االسالمية/جامعة تكريت447اعدادية كوثا للبنينادبيسالم عباس كاظم حمد994231521051036

العلوم االسالمية/جامعة تكريت437اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى تركي جواد سلمان995231521010132

الطب/جامعة القادسية689ثانوية االنفال المختلطةعلميحسنين هاني حسن عليوي996231511169006

الطب/جامعة القادسية688اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميبنين علي جاسم محمد997231512142025

الطب/جامعة القادسية688اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم إبراهيم عبود مرهج998231512088285

الطب/جامعة القادسية688ثانوية الحكيم للبنينعلميمحمد حيدر عبد الرزاق عباس999231511044054

الطب/جامعة القادسية688اعدادية اليقظة للبناتعلميشهد سعد ناظم رويش1000231512089067

الطب/جامعة القادسية688اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب ماجد مكي عبد الحسن1001231512087110

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الزهراء للبناتعلميهدى حسين هادي عبد الزهره1002231512109234

الطب/جامعة القادسية687اعدادية اليقظة للبناتعلميوئام محمد لفته عباس1003231512089115

الطب/جامعة القادسية687اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي حسين محمد ابراهيم1004231511002169

الطب/جامعة القادسية686اعدادية اليقظة للبناتعلمينوره سمير فريح حسين1005231512089109

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الزهراء للبناتعلميسرى سعد والي علوان1006231512109148

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية االنفال المختلطةعلميفاطمه رزاق حسين عاشور1007231512169016

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية االسكندرية للبناتعلمينورا محمد عبيد سمير1008231512094050

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية البيان للبنينعلميمحمد ناجح محمد باني1009231511014099

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عباس حمزه عبد1010231511002182

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية المدحتية للبناتعلميمريم محمد حسن شاكر ناصر1011231512090193

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية اسماء للبناتعلميساره طارق حسن شاهر1012231512093063

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية االنفال المختلطةعلميصابرين رحمن حسين عاشور1013231512169013

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية الصادق المختلطةعلميرسل عباس جاسم محمد1014231512172004

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية حطين للبنينعلميمحمد عاصم محمد ياسين1015231511023027

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الزهراء للبناتعلميهدى علي حسين علي1016231512109236

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد عمران طالب شاني1017231511020277

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية البيان للبنينعلمياحمد محسن علي سلمان1018231511014007

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية المحاويل للبناتعلميايات ماجد موسى كاظم1019231512115016

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية االندلس للبنينعلميفاضل حامد جواد مهدي1020231511042100
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الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية اليقظة للبناتعلمياشراف عبد الحسن عبدالكاظم عودة1021231512089013

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميعلي رياض حسن فرحان1022231511163012

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب احمد شاكر محمود1023231512127031

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميحنين عيسى سريبت نجرس1024231512119046

العلوم/جامعة القادسية579اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء حامد كاظم حسين1025231512120040

العلوم/جامعة القادسية579ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميعصام منديل ويوي كاظم1026231511168016

العلوم/جامعة القادسية564اعدادية اليقظة للبناتعلمينور صالح صويح جلوب1027231512089106

العلوم/جامعة القادسية553ثانوية الزرقاء للبناتعلميرقيه سعد رضا محمد1028231512108023

العلوم/جامعة القادسية550اعدادية الطليعة للبناتعلمياالء جمال عبد الخالق علي1029231512088024

العلوم/جامعة القادسية548ثانوية النيل للبنينعلميعلي فالح محمد عبد هللا1030231511033149

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية الخنساء للبناتعلميايمان محمد مهدي صالح1031231512087032

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية السجاد للبنينعلميسجاد عبد الرزاق حساني عبطان1032231511031040

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية كوثا للبنينعلميهيثم بدر جواد كاظم1033231511051145

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية الكوثر للبناتعلمينور الهدى صاحب عبد االمير محمد1034231512114125

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية الحلة للبنينعلمييوسف شاكر طالب جاسم1035231511020350

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية الفيحاء للبنينعلميالحسين عبد الحليم ابراهيم علوان1036231511005019

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية الكفل للبنينعلميعباس خليل ابراهيم يونس1037231511032051

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية الشوملي للبنينعلمياحمد عبيد موسى عبد1038231511054018

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية المسيب للبنينعلميعلي ناهض ابراهيم راضي1039231511009101

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية بنت الهدى للبناتعلميغسق منصور هادي مزعل1040231512121058

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية591اعدادية السدة للبنينعلميعلي ناصر علي ناصر1041231511016071

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية589اعدادية الحلة للبنينعلميياسر ناظم شاكر هادي1042231511020347

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية589اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميدالل عبد عظيم زهير محمد جواد1043231512142039

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية585اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد قاسم كاطع جار هللا1044231511006216

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية585اعدادية المدحتية للبنينعلمييونس طاهر عبد الزهره ظاهر1045231511017220

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية581اعدادية الثورة للبناتعلميوفاء علي حسين سماوي1046231512086129

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية571اعدادية المدحتية للبنينعلمياحمد عبد االمير ناجي رغيف1047231511017010

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية567اعدادية القاسم للبنينعلميعلي كاظم هالل غالي1048231511006158

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية563ثانوية الباقر للبنينعلميزيد جاسم محمد حسن1049231511046020

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية562اعدادية الفيحاء للبنينعلميعبد هللا عباس صبار صكب1050231511005084

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية562اعدادية الفيحاء للبنينعلميياسر عناد خضير علي1051231511005158

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561ثانوية المرتضى المختلطةعلمييوسف قاسم هادي كاظم1052231511185029

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد سليم كريم عباس1053231511067136

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560ثانوية شط العرب للبناتعلميبشائر عدنان حسين عباس1054231512124016
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية558ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميبنين محسن عبد االمير جواد1055231512140009

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية557اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد عباس كاظم خليل1056231511020028

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية557ثانوية المرتضى المختلطةعلميسجاد أديب صبر ادويل1057231511185017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية557اعدادية االقتدار المختلطةعلميمصطفى محمد حسن موسى1058231511164063

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555اعدادية القدس للبنينعلميقاسم ثابت بهلول حسون1059231511055054

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555اعدادية المدحتية للبناتعلميرتاج محمدحسن شاكر ناصر1060231512090066

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554.4ثانوية بابل للبنينعلميطارق سعد محمد حسين مهدي1061231511021043

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554اعدادية الجهاد للبنينعلميمصطفى احمد علي ابراهيم1062231511004105

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554اعدادية الفيحاء للبنينعلميمصطفى علي شاكر عبد1063231511005143

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554اعدادية الجهاد للبنينعلميمرتضى صفاء عباس مهدي1064231511004103

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى محمد عبد الزهراء هندي1065231511020314

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية553ثانوية المناذرة للبناتعلميحوراء جاسم نعمه طه1066231512078015

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية553ثانوية الباقر للبنينعلميحسين علي عباس هاشم1067231511046014

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية553اعدادية المدحتية للبناتعلميصفا حيدر علي عبيس1068231512090154

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية551اعدادية القاسم للبنينعلميسعد نعمان عبد الساده عبد الزهره1069231511006110

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية551ثانوية النجوم للبنينعلميزين العابدين عماد كاطع دويج1070231511030019

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية550ثانوية الدوحة المختلطةعلميمرتضى حسن صالح بلط1071231511176035

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية القاسم للبنينعلميعباس خالد حمزه عاشور1072231511006122

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547ثانوية الطف المختلطةعلميكريم فاضل كريم عبد1073231511177024

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547ثانوية الحلة للمتميزاتعلميفيد رقيب محمد رشيد محسن1074231512132048

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547اعدادية الثورة للبنينعلميقصي منير دياب الدره1075231511003121

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب فاضل عباس عيدان1076231512088173

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية الجماهير المختلطةعلميعلياء حسن تركي شايع1077231512183007

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546ثانوية الفرزدق للبنينعلميمسلم صالح هاتف تمر1078231511050026

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية بلقيس للبناتعلميحنين كريم مهدي نجم1079231512120020

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544ثانوية الرواد المسائية للبنينعلميعقيل صالح حميد فرحان1080231511255021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية ابن السكيت للبنينعلميمصطفى مرتضى خلف كاصد1081231511040066

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد صالح عبد هللا مخيلف1082231511008134

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسنين عبد الرحيم هادي حسين1083231511019059

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية االندلس للبنينعلميمحمد رحمن نعمة موسى1084231511042126

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلمياحمد حمزه كريم ناجي1085231511188005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية541اعدادية بلقيس للبناتعلميرند هوبي رزوقي داود1086231512120032

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية541ثانوية الدستور للبنينعلمياحمد عبد الرحمن عباس ادعين1087231511018004

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540ثانوية الجزائر للبنينعلميمرتضى حسين عباس عبد1088231511043052
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540ثانوية االخوة المختلطةعلميسيف وائل ناجي ديكان1089231511212009

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية االسكندرية للبنينعلميفاضل خضير فاضل محمد1090231511001087

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الزهراء للبناتعلميرؤى عيسى عبدالعباس عبد الحسن1091231512109079

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الحلة للبنينعلميسرمد صالح جواد كاظم1092231511020137

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الحلة للبنينعلميعلي جواد هاشم حسن1093231511020171

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميغدير جاسم كاظم جواد1094231512127049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539ثانوية ذي قار للبنينعلميعباس صباح مطلك حسين1095231511024031

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار حيدر مجيد هاشم1096231511002226

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياسراء حسين عبيد كاظم1097231512142010

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية الهاشمية للبنينعلمياحمد حامد عبد علي عمران1098231511019026

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية الحلة للبنينعلميعمار محمد كريم سعيد1099231511020224

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538ثانوية سنجار المختلطةعلميمحمد يوسف مجيد عبد هللا1100231511189034

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537ثانوية البيان للبنينعلميحسين علي عبد الحسين حسن1101231511014027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي مظهر عبيد محمد1102231511002195

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية االقتدار المختلطةعلميماجد هاشم سرحان حسين1103231511164048

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537ثانوية الكرار المختلطةعلميسميه علي عبود مكيص1104231512175011

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية الهاشمية للبنينعلميمحمد سلمان أحمود فرحان1105231511019173

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537ثانوية التحرير للبناتعلميوالء صفاء عبدالحسين علوان1106231512096083

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسرور محمد عبد الجبار عبد الوهاب1107231512142090

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536ثانوية عدن للبناتعلميعبير خالد سلمان محمد1108231512076024

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية بلقيس للبناتعلميمنى عبيس عمران موسى1109231512120112

التقانات االحيائية/جامعة القادسية647اعدادية الزهراء للبناتعلميياسمين هاشم خضير حمزة1110231512109251

التقانات االحيائية/جامعة القادسية627اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور ماهر مسلم جاسم1111231512142155

التقانات االحيائية/جامعة القادسية607اعدادية بلقيس للبناتعلميهجران عبد الكاظم عباس حسن1112231512120123

التقانات االحيائية/جامعة القادسية594اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسين عدي رحمن عبيد1113231511019069

التقانات االحيائية/جامعة القادسية593ثانوية الفضائل للبناتعلميتقى معين عبد حمود1114231512112006

التقانات االحيائية/جامعة القادسية592ثانوية الطف المختلطةعلميغفران عبيس مايع جبار1115231512177015

التقانات االحيائية/جامعة القادسية587ثانوية المصطفى للبنينعلميعلي حميد راضي محمد1116231511045012

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميزينب راجح حمد علي1117231512134023

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580اعدادية االقتدار المختلطةعلميمازن هادي حمزه حسين1118231511164049

التقانات االحيائية/جامعة القادسية579اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء اسماعيل حسين حميد1119231512090083

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي كريم جبر كاظم1120231511002189

التقانات االحيائية/جامعة القادسية577ثانوية االنفال المختلطةعلميمحمد كاظم خلف عبد الحسن1121231511169035

القانون/جامعة القادسية597ثانوية عدن للبناتادبيهاجر عامر مرود حرجان1122231522076023
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القانون/جامعة القادسية578ثانوية الحسينية المختلطةادبيبهاء ناظم عبد هللا طونان1123231521187005

القانون/جامعة القادسية550اعدادية االندلس للبنينادبيعلي اكريم كاظم مراد1124231521042033

القانون/جامعة القادسية549ثانوية الصادق المختلطةادبيأمير سامي عبد الحسين هادي1125231521172003

القانون/جامعة القادسية546ثانوية ميسلون للبناتادبيحوراء عاصم كامل كاظم1126231522080010

القانون/جامعة القادسية527ثانوية نابلس المختلطةادبيماهر عبد هللا عبيس شياف1127231521194022

القانون/جامعة القادسية527للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي عزيز حضيري بكوع1128231521063050

القانون/جامعة القادسية524ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيأمير جعفر كاظم عباس1129231521038001

القانون/جامعة القادسية524اعدادية االندلس للبنينادبيسيف غالب عطيه ضيدان1130231521042024

القانون/جامعة القادسية513ثانوية بيروت للبنينادبيعبد هللا سعيد مجبل غالي1131231521022022

القانون/جامعة القادسية512اعدادية المشروع للبنينادبيعلي عماد بكر كلبوش1132231521010098

القانون/جامعة القادسية511ثانوية االنفال المختلطةادبيغسان حمزه حسين عليوي1133231521169028

القانون/جامعة القادسية510ثانوية نابلس المختلطةادبيكرار حمزة عبيس عبيد1134231521194019

القانون/جامعة القادسية509اعدادية القدس للبنينادبيحسن ناظم مليوي علوان1135231521055016

القانون/جامعة القادسية509ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيمصطفى جواد شبيب جعفر1136231521037040

القانون/جامعة القادسية508اعدادية المدحتية للبنينادبيمنير حمزه حسين عزيز1137231521017088

القانون/جامعة القادسية507ثانوية االنفال المختلطةادبيمرتضى علي مدلول مخيف1138231521169044

القانون/جامعة القادسية506اعدادية المدحتية للبناتادبيطيبه حمزه جوهر كاظم1139231522090041

القانون/جامعة القادسية505اعدادية االندلس للبنينادبيعلي كتاب مزعل عطيه1140231521042038

القانون/جامعة القادسية505اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين حيدر محمد مراد1141231521004018

القانون/جامعة القادسية503اعدادية القاسم للبنينادبيامير حسين حبيب كاظم1142231521006009

القانون/جامعة القادسية502ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيكرار عبد الجاسم كاظم غازي1143231521163013

القانون/جامعة القادسية501ثانوية القاهرة المختلطةادبيمصطفى علي سلمان مطر1144231521178044

التمريض/جامعة القادسية659اعدادية القاسم للبنينعلميعلي حسن كريم مخور1145231511006139

التمريض/جامعة القادسية659اعدادية اليقظة للبناتعلميغادرين علي حاكم زغير1146231512089080

االثار/جامعة القادسية492ثانوية االبرار للبنينعلمياسعد عدنان كتاب كاظم1147231511059008

االثار/جامعة القادسية465ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيفاطمه فاضل صالح ابراهيم1148231522168008

االثار/جامعة القادسية453اعدادية الهاشمية للبنينادبيوسام حاتم عزيز سلمان1149231521019044

االثار/جامعة القادسية450ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسراء محسن عبد غالي زغير1150231522145001

االثار/جامعة القادسية447اعدادية الشوملي للبنينادبيأثير جدوع هادي شاهين1151231521054001

االثار/جامعة القادسية447اعدادية المشروع للبنينادبياحمد حامد عبيد تايه1152231521010004

االثار/جامعة القادسية447ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيزينب فليح حسن جوده1153231522168005

االثار/جامعة القادسية446ثانوية ميسلون للبناتادبيآيات حيدر عبد فارس1154231522080002

االثار/جامعة القادسية445ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيابراهيم طحيور مزهر مديلي1155231521193001

االثار/جامعة القادسية443اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم فاضل حسين نجم1156231522091047
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االثار/جامعة القادسية443اعدادية القدس للبنينادبيرسول عصام جبر جاسم1157231521055024

االثار/جامعة القادسية442اعدادية الخنساء للبناتادبيرغده محمد عبد الكاظم سلمان1158231522087013

االثار/جامعة القادسية440ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيحنان طالب علي كزار1159231522168003

االثار/جامعة القادسية440اعدادية االقتدار المختلطةادبيمروان عباس جاسم طعمه1160231521164042

االثار/جامعة القادسية440اعدادية المدحتية للبناتادبيغدير احمد موسى جواد1161231522090045

االثار/جامعة القادسية440اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل رزاق كاظم هريبد1162231522109036

االثار/جامعة القادسية439ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي فاضل عباس حسين1163231521038037

االثار/جامعة القادسية439ثانوية عدن للبناتادبيمريم كاظم عذاب شدهان1164231522076018

االثار/جامعة القادسية439اعدادية المدحتية للبناتادبيسجى حمزه عبيس حسين1165231522090036

االثار/جامعة القادسية439اعدادية المدحتية للبنينادبيعمار جليل حمود جاسم1166231521017067

االثار/جامعة القادسية439ثانوية الحلة للبناتادبينور غزوان محمد غزوان1167231522100043

االثار/جامعة القادسية439ثانوية القاهرة المختلطةادبيرضا دايخ كاظم جيجان1168231521178017

االثار/جامعة القادسية439ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي غازي شنان غانم1169231521034056

االثار/جامعة القادسية438اعدادية االقتدار المختلطةادبيحسين حبيب كظوم نايف1170231521164009

االثار/جامعة القادسية438ثانوية البيان للبنينادبيمحمد حبيب خضير سربوت1171231521014074

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد صالح مهدي عبد1172231521003100

االثار/جامعة القادسية438اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي كاظم عبود زبن1173231521017065

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الكفل للبنينادبيطاهر احمد هاشم جالب1174231521032028

االثار/جامعة القادسية437اعدادية الكندي للبنينادبيزيد علي حبيب منوخ1175231521007010

االثار/جامعة القادسية437اعدادية اليقظة للبناتادبيسارة سعيد نعمه محمد1176231522089027

االثار/جامعة القادسية437ثانوية عدن للبناتادبيوجدان باسم نعمه حسن1177231522076026

االثار/جامعة القادسية437اعدادية الزهراء للبناتادبيندى طعمه عبيد حسون1178231522109095

االثار/جامعة القادسية437ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيصفاء كرمش عبيد علوان1179231521253073

الطب/جامعة االنبار683اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميخلود حامد حتروش مرموص1180231512119050

الطب/جامعة االنبار681ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميعبد الحافظ عويد حسن عبيس1181231511168013

الطب/جامعة االنبار681اعدادية القدس للبنينعلميهادي تركي شنبارة نطين1182231511055080

الطب/جامعة االنبار681اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميحنين طالل عبدهللا جاسم1183231512119045

الطب/جامعة االنبار680اعدادية المحاويل للبناتعلميايالف ماهر عمران علوان1184231512115020

الطب/جامعة االنبار680اعدادية السجاد للبنينعلميمحمود احمد محمود صالح1185231511031089

الطب/جامعة االنبار680اعدادية االمام علي للبنينعلميمرتجى محمود جوده حمادي1186231511002277

الطب/جامعة االنبار679اعدادية المدحتية للبناتعلميصفا حسن علوان فرحان1187231512090153

الطب/جامعة االنبار678اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميزهراء عامر كسوب راشد1188231512119074

الطب/جامعة االنبار677.4ثانوية الوائلي للمتميزينعلميقاسم عباس جاسم عبد الشهيد1189231511047052

الطب/جامعة االنبار676اعدادية المحاويل للبناتعلمينبأ فالح خليل ابراهيم1190231512115099
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طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية السدة للبنينعلميزيد خضير ابراهيم عبد هللا1191231511016039

طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية المحاويل للبناتعلميرفاه طالل علي عبود1192231512115044

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية االندلس للبنينعلميزين العابدين رحيم كاظم جواد1193231511042060

طب االسنان/جامعة االنبار672اعدادية المحاويل للبنينعلميكرار عبد الكريم عبد الرضا جوير1194231511008118

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية حلب المختلطةعلمينرجس حسين سامي حميد1195231512201012

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية االسكندرية للبناتعلميندى عدنان نايف مانع1196231512094045

طب االسنان/جامعة االنبار672اعدادية المدحتية للبناتعلميغاده عماد فاضل ابراهيم1197231512090170

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية المسعودي للبناتعلميرسل سمير عبيد سلمان1198231512095025

طب االسنان/جامعة االنبار672اعدادية المحاويل للبنينعلميكرار جواد كاظم حسين1199231511008116

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية المسيب للبناتعلميفاطمه حسن علي فاضل1200231512117112

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية المحاويل للبنينعلميمصطفى طالب حمزه عمران1201231511008162

الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية المدحتية للبناتعلميزبيده ناظم كسوب راشد1202231512090081

الصيدلة/جامعة االنبار670ثانوية النيل للبنينعلميمحمد علي مهدي سرهيد1203231511033193

الصيدلة/جامعة االنبار669.5ثانوية الحلة للمتميزاتعلميعطاء عمار مهدي صالح1204231512132039

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي سعد كموش كاظم1205231511002175

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الشوملي للبنينعلميعمار علي شياع سعود1206231511054119

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية الحوراء للبناتعلميصبا فارس جاسم عبيد1207231512103043

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية الخلود للبناتعلميحوراء فرحان هاتف سلمان1208231512137015

الصيدلة/جامعة االنبار668.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميالحسن علي موسى حمد1209231511047010

الهندسة/جامعة االنبار662اعدادية الخنساء للبناتعلميفيروز عبد الحكيم حسين رجب1210231512087167

الهندسة/جامعة االنبار631ثانوية مأرب للبنينعلميوليد فاهم نعمة راهي1211231511049060

الهندسة/جامعة االنبار620ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميعلي محمد عاشور حمزه1212231511168019

العلوم/جامعة االنبار541اعدادية المشروع للبنينعلمياسحاق صالح حسن شمر1213231511010015

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار502ثانوية القاهرة المختلطةعلميمروان سليم عبيد حسين1214231511178035

الحاسوب/جامعة االنبار553ثانوية الجنائن للبناتعلميزينه مشحن فيصل احمد1215231512102022

الحاسوب/جامعة االنبار546اعدادية السجاد للبنينعلمياحمد عباس خضير حسين1216231511031009

الحاسوب/جامعة االنبار536ثانوية بيروت للبنينعلميعصام ابراهيم حسن خضير1217231511022029

الحاسوب/جامعة االنبار501اعدادية القاسم للبنينعلميحسين صالح عبد األمير عبد االخوه1218231511006062

العلوم االسالمية/جامعة االنبار457ثانوية ميسلون للبناتعلميرانيه طارق ممدوح حسن1219231512080028

العلوم االسالمية/جامعة االنبار442اعدادية صنعاء للبنينادبيعمر جبار كاظم سالم1220231521011080

العلوم االسالمية/جامعة االنبار441ثانوية الدستور للبنينادبيياس خضير جدعان مهدي1221231521018073

العلوم االسالمية/جامعة االنبار430ثانوية الغدير للبناتادبينجالء خضير مرمش جاسم1222231522131027

العلوم االسالمية/جامعة االنبار420ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيياسر احمد جاسم نصيف1223231521208023

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531اعدادية المحاويل للبنينعلميعمر عبد اللطيف موسى حمادي1224231511008111
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491اعدادية اسماء للبناتعلميعال شهيد بدر علي1225231512093082

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية حطين للبنينعلميعلي سلمان رزاق عجيل1226231511023022

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية المشروع للبنينعلميعباس كمر حسون نجم1227231511010061

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية العراق الجديد للبنينعلميحسين علي عبيد علي1228231511052012

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية االمام علي للبنينعلميمنتظر زاهر عبد الكاظم محمد1229231511002298

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميمسره ثائر مبدر جابر1230231512123089

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية حطين للبنينعلمياحمد طارق شوردو منخي1231231511023002

طب االسنان/الجامعة العراقية681.8ثانوية بابل للبنينعلمييوسف عبود علوان حسين1232231511021095

الهندسة/الجامعة العراقية633اعدادية الطليعة للبناتعلميساره حسين فرحان محمد1233231512088188

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد علي حسين عليوي1234231511001104

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد حيدر خضير محمد1235231511008131

االعالم/الجامعة العراقية483اعدادية السدة للبنينادبيعباس حسن هادي داود1236231521016049

االعالم/الجامعة العراقية482اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن سالم حسن راضي1237231521052022

االعالم/الجامعة العراقية481ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبييوسف حسن عبيد علوان1238231521160029

االعالم/الجامعة العراقية474اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي منصور عباس حسن1239231521004056

االعالم/الجامعة العراقية472اعدادية المشروع للبنينادبيعلي موسى علوان عبيد1240231521010105

االعالم/الجامعة العراقية468ثانوية النيل للبنينادبيعلي عامر علي جبر1241231521033051

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية المرتضى المختلطةادبيمنتظر بدر عبيس عبود1242231521185019

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين عبد الكاظم عليوي حياوي1243231521008022

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي صالح حذيه عبادي1244231521008061

االعالم/الجامعة العراقية465ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمصطفى هادي احمد عاصي1245231521254060

االعالم/الجامعة العراقية465ثانوية المنتظر المختلطةادبيقاسم محمد طالع سميط1246231521196021

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية المجد للبنينادبيحسين عامر ضياء حسين1247231521025004

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية النهروان المختلطةادبيزيد قاسم جابر نجم1248231521181016

االعالم/الجامعة العراقية463ثانوية النهروان المختلطةادبيابراهيم خليل عرار كاظم1249231521181001

االعالم/الجامعة العراقية463ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس علي مزهر راهي1250231521034044

االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية المشروع للبنينادبياحمد صبر جبار طربال1251231521010010

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسين عبيد علوان شاهر1252231521253041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية487اعدادية الثورة للبنينعلميرافد راشد سوادي عبد1253231511003071

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية486ثانوية المستنصرية للبناتعلميهدى خليل عبدهللا حمد1254231512116040

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية482ثانوية الغدير للبناتعلميرسل ياسين خضير سحاب1255231512131014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية480اعدادية بلقيس للبناتعلمياسيا حسين جون حمزه1256231512120009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية479اعدادية عشتار للبناتعلمينورا تركي رحيم صبيح1257231512125056

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية475اعدادية كوثا للبنينعلميعلي رعد جابر ابوذيه1258231511051090
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474ثانوية االسكندرية للبناتعلميزهراء هادي عبيد عواد1259231512094023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456ثانوية القاهرة المختلطةادبيأرشد احمد فياض حسين1260231521178002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453ثانوية مصطفى جواد للبناتادبياسراء سرحان عباس حمدان1261231522128001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451اعدادية الخنساء للبناتادبيساره محمد جبار عبد هللا1262231522087025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450اعدادية السجاد للبنينادبيبكر محمد علي فياض1263231521031021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448ثانوية النهروان المختلطةادبيبهاء احمد سرحان بربوتي1264231521181008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد محمود سرحان بربوتي1265231521181037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447اعدادية السجاد للبنينادبيحسين حواس رواد محيسن1266231521031025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447ثانوية قرطبة للبناتادبيدجله عمران جميل شيحان1267231522126012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446اعدادية السجاد للبنينادبيازهر حسن مهدي حسون1268231521031012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444اعدادية السجاد للبنينادبيعمر خالد علي فياض1269231521031069

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444اعدادية طليطلة للبناتادبيفرح هاشم حسن جاسم1270231522092061

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي حسين راضي خلف1271231521178031

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441ثانوية السدة للبناتادبيزينب سعيد حسن حمود1272231522110022

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439اعدادية صنعاء للبنينادبيياسين خضر عطا هللا يأسين1273231521011124

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيزينب غسان عبد االمير هادي1274231522138005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439ثانوية البدور للبناتادبيدنيا محمد عباس علي1275231522085007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي كريم مراد فرحان1276231521255069

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437اعدادية عشتار للبناتادبيمروة احمد فاضل كاظم1277231522125047

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية قرطبة للبناتادبيجنان راضي كاظم حمر1278231522126008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية االنفال المختلطةادبيعبد هللا حبيب صكبان علي1279231521169019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبياحمد علي لفته عبود1280231521205002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية المناذرة للبناتادبينيران بركان عدنان راضي1281231522078045

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436ثانوية الدستور للبنينادبيجالل حمزه كاظم حسن1282231521018020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية الحلة للبنينادبيعلي محمد هاشم محمد1283231521020033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية اسماء للبناتادبيزينب سجاد مهدي هادي1284231522093047

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية الفاو للبناتادبيديار محمد عبدالواحد عرسان1285231522111015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية حطين للبنينادبيعلي حاكم صاحب عبد1286231521023032

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية الوركاء للبنينادبيأحمد حسين علوان كاظم1287231521034001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية مأرب للبنينادبيحسن عبد االمير عبد العباس ضيدان1288231521049009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية النجاة للبناتادبيهبه احمد حسين سلمان1289231522139038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية اليرموك المختلطةادبيخضر عباس عبيد حزام1290231521200010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435ثانوية االنفال المختلطةادبيأحمد طالب حمزه جاسم1291231521169003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية كوثا للبنينادبيوائل رحيم كاظم حساني1292231521051104
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الصديق للبنينادبيعلي حسين هادي كشاش1293231521027066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الثورة للبنينادبيكرار حيدر كاظم عليوي1294231521003092

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزينه داود جاسم حمادي1295231522128025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزبيده ماجد علي مطر1296231522128023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الغدير للبناتادبياسراء سعد محل شالل1297231522131001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية النهروان المختلطةادبيحسن عبود حسين راضي1298231521181011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية السجاد للبنينادبيمرتضى منعم تايه كاظم1299231521031094

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية المستنصرية للبناتادبينبأ حيدر حمزه محمد1300231522116037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية السدة للبناتادبيشهد كريم هاشم شريده1301231522110027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية االسكندرية للبناتادبيسرى ماجد عبيد خضير1302231522094014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية النهرين المختلطةادبيعيسى حامد جبر مروح1303231521197023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية الربيع للبناتادبيزينب هادي عبيد عبدالعباس1304231522098046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية المشروع للبنينادبيعبدهللا حسين عبدهللا عبود1305231521010086

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية المشروع للبنينادبيعبد هللا سلمان حسين محمد1306231521010082

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد عبد الهادي مطر حسن1307231521031086

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية السجاد للبنينادبيصالح هادي صالح سريبت1308231521031046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي مشعان إعبيد حسين1309231521253100

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية القاهرة المختلطةادبيمسلم هادي جياد ضيف1310231521178043

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين علي عاصي حمزه1311231521034028

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية صنعاء للبنينادبيفارس عماد خشمان حميد1312231521011085

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية مأرب للبنينادبيخضير جابر نور حسين1313231521049021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية القاهرة المختلطةادبيسامر شاكر محمود عبد1314231521178020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية الحلة للبنينادبيحيدر حسين علي عناد1315231521020016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية البيان للبنينادبيمحمد حاتم عباس سنيد1316231521014073

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عادل رحمان فضل1317231521008064

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد هللا ثائر جبر حسين1318231521008051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيمنى عالء عبيس فيحان1319231522140032

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية قرطبة للبناتادبيسالين محمد عبد الحسين حاجم1320231522126033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية قرطبة للبناتادبيبدور حسين مجيد علوان1321231522126005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية المشروع للبنينادبيحسين خضير خلف شرقي1322231521010038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية الصديق للبنينادبيعلي ثامر عبد خليل1323231521027063

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية الطبرسي للبنينادبيعبد هللا مالك محسن علوان1324231521041005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمود سهيل عواد ناصر1325231521001093

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية الزهراء للبناتادبيسكينه ناجح احمد حميو1326231522109071
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية المرتضى المختلطةادبيأمنه شاكر طالب كاظم1327231522185001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية الشموس للبناتادبياطياف عصام غالب عباس1328231522101005

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية الرشيد للبنينادبيفاضل صباح عبدالعباس عطية1329231521065029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية المسعودي للبناتادبيزينب جمال خلف كاظم1330231522095030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية البيان للبنينادبيمرتضى حسين هاشم محمد1331231521014083

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد جاسم محمد ابراهيم1332231521011097

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيايه محمد عباس علي1333231522208003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية ابن رشد للبناتادبيصفا سرحان ذياب جواد1334231522099015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء محمد جبار جمعه1335231522109054

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية الوركاء للبنينادبيزين العابدين سالم عباس خضير1336231521034038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية العامل للبنينادبيمهند كامل اسماعيل كاظم1337231521026031

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية قرطبة للبناتادبيغفران عبد هللا عبيد احمد1338231522126044

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية النهرين المختلطةادبيمجيد وليد مجيد كسار1339231521197027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعلياء مالك نوري نطاح1340231522119064

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الفجر المختلطةادبيانمار احمد عليوي عوده1341231521173014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية المحاويل للبنينادبيحيدر سلمان كامل منير1342231521008030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية المشروع للبنينادبيمصطفى خضير عبيد طهماز1343231521010135

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية النهرين المختلطةادبيحسن عبد الحسين عبد الحمزه جميل1344231521197006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية صنعاء للبنينادبيادريس حازم عبيد فليح1345231521011014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية السدة للبنينادبيحسين عالء صاحب خضير1346231521016023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية كوثا للبنينادبيسلوان سعد جبر كاظم1347231521051037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيعمر يحيى علي خلخال1348231521208013

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569ثانوية المستنصرية للبناتادبيبلسم حميد احمد شبيب1349231522116011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية المحاويل للبنينادبيابراهيم كريم جابر علوان1350231521008002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482ثانوية االسكندرية للبناتادبيزهراء زعال عبيد هديب1351231522094011

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين حاتم حسين غافل1352231521034025

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480اعدادية الحلة للبنينادبياحمد علي ناصر حسن1353231521020003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية العامل للبنينادبيحيدر محمد جبر عباس1354231521026011

الطب/جامعة بابل713.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميهاله اياد حسن ماضي1355231512132059

الطب/جامعة بابل711ثانوية الحلة للمتميزاتعلميميس محمد رضا جودي عبود1356231512132053

الطب/جامعة بابل709.9ثانوية بابل للبنينعلميمحمد حيدر فاضل عبيد1357231511021073

الطب/جامعة بابل709.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميهدى ابراهيم محمد عيسى1358231512132061

الطب/جامعة بابل709.4ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي ناجح نعمه كاظم1359231511047048

الطب/جامعة بابل707اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء حامد باقر ابراهيم1360231512087090
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الطب/جامعة بابل707ثانوية مريم العذراء للبناتعلمينورالهدى علي عباس حسن1361231512082045

الطب/جامعة بابل706.9ثانوية الحلة للمتميزاتعلميإرم فارس سلطان بريج1362231512132001

الطب/جامعة بابل706.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميبراء محمد سعيد صادق حسن1363231512132012

الطب/جامعة بابل706ثانوية الحلة للمتميزاتعلميلبنى ادريس عباس محمد1364231512132049

الطب/جامعة بابل706ثانوية الحلة للمتميزاتعلميآيات علي كاظم محمد1365231512132003

الطب/جامعة بابل705اعدادية الطليعة للبناتعلميرقيه صالح حسن فاضل1366231512088107

الطب/جامعة بابل705اعدادية المدحتية للبناتعلميبراء قاسم نايل جاسم1367231512090032

الطب/جامعة بابل705اعدادية الخنساء للبناتعلميرندة صادق هادي حسين1368231512087081

الطب/جامعة بابل704.8ثانوية التحرير للبناتعلميزهراء فاهم تكليف فرهود1369231512096039

الطب/جامعة بابل704.4ثانوية التحرير للبناتعلميتبارك قاسم فاضل جاسم1370231512096021

الطب/جامعة بابل704اعدادية الخنساء للبناتعلميايناس رياض صبر عناد1371231512087033

الطب/جامعة بابل704اعدادية الزهراء للبناتعلميظالل خالد عباس جدوع1372231512109171

الطب/جامعة بابل703.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلمييوسف حارث نعمه محمد1373231511047071

الطب/جامعة بابل703.1ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزهراء محمد هاشم مطلوب1374231512132027

الطب/جامعة بابل703اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميفاطمه حسين عبد الزهره كزار1375231512123082

الطب/جامعة بابل703ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميشفاء رحيم مغامس رسن1376231512140022

الطب/جامعة بابل702.2ثانوية الحلة للمتميزاتعلميصبا محمد سالم محمد1377231512132035

الطب/جامعة بابل702ثانوية الشموس للبناتعلميلجين علي جواد كاظم1378231512101037

الطب/جامعة بابل702اعدادية ام البنين للبناتعلمينبأ نوري دوحي عبدالحسين1379231512091080

الطب/جامعة بابل702ثانوية شط العرب للبناتعلميآيه كريم عمران سايع1380231512124006

الطب/جامعة بابل701.6ثانوية التحرير للبناتعلمياالء حسين محمود جاسم1381231512096009

الطب/جامعة بابل701.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحيدر عامر عطيه لفته1382231511047030

الطب/جامعة بابل701اعدادية الطليعة للبناتعلميصفا احمد علي حسين1383231512088221

الطب/جامعة بابل701اعدادية الطليعة للبناتعلميايات عايد سالم لفته1384231512088037

الطب/جامعة بابل701ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمحمد مازن بهلول صالح1385231511047061

الطب/جامعة بابل701ثانوية الباقر للبناتعلميثريا اسماعيل محمد جبار1386231512105009

الطب/جامعة بابل701اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء ماهر ذياب عبود1387231512142070

الطب/جامعة بابل701اعدادية الطليعة للبناتعلميحنين علي عبد االمير حميد1388231512088068

الطب/جامعة بابل701اعدادية الطليعة للبناتعلمياطياف جبار عباس جابر1389231512088023

الطب/جامعة بابل700.9ثانوية الحلة للمتميزاتعلميتبارك تحسين ضياء حمود1390231512132014

الطب/جامعة بابل700.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميفيصل صباح جاسم محمد1391231511047051

الطب/جامعة بابل700.3ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي حسين عبد علي مهدي1392231511047041

الطب/جامعة بابل700اعدادية طليطلة للبناتعلمينور الهدى رحيم حمزه جبر1393231512092122

الطب/جامعة بابل700اعدادية بلقيس للبناتعلميعال حيدر حمد يوسف1394231512120083
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الطب/جامعة بابل699.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلمياستبرق منذر طارق عباس1395231512132006

الطب/جامعة بابل699.7ثانوية الوائلي للمتميزينعلمياحمد منذر حمودي علوان1396231511047008

الطب/جامعة بابل699.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميطيبه نبيل محمد جواد حسن1397231512132037

الطب/جامعة بابل699.5ثانوية الحلة للمتميزاتعلميبنت الهدى اسعد هندي حسين1398231512132013

الطب/جامعة بابل698.3ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمحمد سمير صاحب علي1399231511047059

الطب/جامعة بابل698اعدادية الطليعة للبناتعلميديمه عبد الرزاق صبار عليوي1400231512088092

الطب/جامعة بابل698اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزهراء سلمان تومان عليوي1401231512127026

الطب/جامعة بابل698اعدادية المحاويل للبناتعلميزهراء عبد الكريم مخيف عبيس1402231512115056

الطب/جامعة بابل698اعدادية الطليعة للبناتعلميريتا واثق داود سلمان1403231512088113

الطب/جامعة بابل698اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميسها قحطان محمد دبي1404231512123064

الطب/جامعة بابل698اعدادية المدحتية للبنينعلمياحمد هاشم كاظم حميد1405231511017019

الطب/جامعة بابل697.4ثانوية الحلة للمتميزاتعلميسجا محمد حميد زامل1406231512132033

الطب/جامعة بابل697اعدادية المحاويل للبناتعلميرند ثامر عبد هللا محي1407231512115047

الطب/جامعة بابل697ثانوية السدة للبناتعلميفاطمه قاسم هادي جاسم1408231512110041

الطب/جامعة بابل697اعدادية الطليعة للبناتعلميتمارا رأفت مكي صالح1409231512088062

الطب/جامعة بابل697اعدادية الطليعة للبناتعلميرقيه ميثم حسين ياسين1410231512088108

الطب/جامعة بابل697ثانوية شط العرب للبناتعلميمريم علي محسن توفيق1411231512124064

الطب/جامعة بابل696.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمنهل عبد الكريم فيصل سعيد1412231511047068

الطب/جامعة بابل696.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسن عبد اللطيف عزيز مهوس1413231511047015

الطب/جامعة بابل696.1ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمرتضى فاهم جابر جاسم1414231511047062

الطب/جامعة بابل696اعدادية بلقيس للبناتعلميهديل احمد عبد عون عزيز1415231512120128

الطب/جامعة بابل696اعدادية الفيحاء للبنينعلمياحمد فالح حسن محي1416231511005011

الطب/جامعة بابل696اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء جليل سعيد حاجم1417231512087050

الطب/جامعة بابل696اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميميس عبد الحكيم جبار حسون1418231512142137

الطب/جامعة بابل696اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد رياض عبد المحسن راضي1419231511002010

الطب/جامعة بابل696ثانوية الحلة للبناتعلمياريج محمد برهي رزوقي1420231512100001

الطب/جامعة بابل696اعدادية الخنساء للبناتعلمينور عبد الرزاق ناجي عبد العباس1421231512087191

الطب/جامعة بابل695.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميغاده حامد جدوع عبد هللا1422231512132041

الطب/جامعة بابل695.4ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي زيد محسن حميو1423231511047045

الطب/جامعة بابل695.2ثانوية الحلة للمتميزاتعلميمريم كاظم جباره سلطان1424231512132052

الطب/جامعة بابل695ثانوية عبد المطلب للبناتعلميايات قيس فخري مرزه1425231512136003

الطب/جامعة بابل695اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور عباس عبد االمير عباس1426231512142150

الطب/جامعة بابل695ثانوية شط العرب للبناتعلميمروه عادل محمد ماجد1427231512124062

الطب/جامعة بابل695اعدادية الطليعة للبناتعلميرسل جالل كاظم خلف1428231512088097
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الطب/جامعة بابل695اعدادية المحاويل للبناتعلميعهد داخل كاظم هندي1429231512115086

الطب/جامعة بابل694.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسنين علي حيدر حسن1430231511047018

الطب/جامعة بابل694.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعبد الهادي ماجد سعود مشهد1431231511047038

الطب/جامعة بابل694ثانوية شط العرب للبناتعلميبراء فياض عبيد حسين1432231512124015

الطب/جامعة بابل694اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين علي عبد الهادي علوان1433231511002096

الطب/جامعة بابل694ثانوية الطبرسي للبنينعلمييحيى مصطفى يحيى يونس1434231511041028

الطب/جامعة بابل694ثانوية الحوراء للبناتعلميشهد محمدعلي تركي لفته1435231512103041

الطب/جامعة بابل694اعدادية المحاويل للبناتعلمينبراس عباس عبيد حسين1436231512115100

الطب/جامعة بابل694اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد حيدر حسن هاشم1437231511020262

الطب/جامعة بابل694اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب نايف سلمان صكر1438231512088183

الطب/جامعة بابل694اعدادية الطليعة للبناتعلميشمس حيدر مهدي هادي1439231512088214

الطب/جامعة بابل694اعدادية الحلة للبنينعلميعلي عمران مطلك عبود1440231511020209

الطب/جامعة بابل694اعدادية الفيحاء للبنينعلميعباس علي حسين دوحي1441231511005079

الطب/جامعة بابل693اعدادية المحاويل للبناتعلميفرقان خليل ابراهيم صالح1442231512115091

الطب/جامعة بابل693اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمريم طارق مهدي عبد الحسين1443231512142132

الطب/جامعة بابل693اعدادية الحلة للبنينعلميعلي رحمان مسلم حمزه1444231511020183

الطب/جامعة بابل693اعدادية الطليعة للبناتعلمينور الهدى علي عبد الجبار كريم1445231512088316

الطب/جامعة بابل693اعدادية الطليعة للبناتعلميساره حسين رسول محمد1446231512088187

الطب/جامعة بابل692.3ثانوية الوائلي للمتميزينعلميوارث جعفر حمدي جابر1447231511047069

الطب/جامعة بابل692.1ثانوية الحلة للمتميزاتعلميفاطمه ظاهر حبيب مهدي1448231512132044

الطب/جامعة بابل692اعدادية القاسم للبنينعلميعلي احمد حسن عبد هللا1449231511006133

الطب/جامعة بابل692اعدادية الخنساء للبناتعلميرفيف موسى عبد الحسين موسى1450231512087075

الطب/جامعة بابل692اعدادية االقتدار المختلطةعلميامنة عبد األمير حسين علي1451231512164005

الطب/جامعة بابل692ثانوية المجد للبنينعلميآدم عباس سعد عبد الرضا1452231511025001

الطب/جامعة بابل692ثانوية الكفاح للبناتعلميعال عدي علي حسين1453231512113046

الطب/جامعة بابل692اعدادية المدحتية للبناتعلمينور ابراهيم شمخي حميد1454231512090208

الطب/جامعة بابل692اعدادية الخنساء للبناتعلميهاله هادي مكي كاظم1455231512087194

الطب/جامعة بابل692اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى عباس فاضل عبد1456231511020308

الطب/جامعة بابل692اعدادية الطليعة للبناتعلميهدير غازي رحيم علوان1457231512088336

الطب/جامعة بابل692اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميلبنى عبد االمير عباس كاظم1458231512142124

الطب/جامعة بابل692ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميبنين كريم حسين علي1459231512140008

الطب/جامعة بابل692اعدادية الطليعة للبناتعلميساره عماد عبد عبود1460231512088195

الطب/جامعة بابل692اعدادية طليطلة للبناتعلميحنان حمزه عليوي كزار1461231512092037

الطب/جامعة بابل691.2ثانوية التحرير للبناتعلميزينب ظافر شاكر عيدان1462231512096046
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الطب/جامعة بابل691اعدادية الحلة للبنينعلميعبد هللا مهند عبد الرسول حسين1463231511020165

الطب/جامعة بابل691اعدادية االقتدار المختلطةعلميايالف حيدر عبد الكاظم عبد هللا1464231512164006

الطب/جامعة بابل691اعدادية المحاويل للبناتعلميأشواق رعد محمود أبراهيم1465231512115004

الطب/جامعة بابل691ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميبشائر عالوي عبد مطرود1466231512140006

الطب/جامعة بابل691ثانوية الباقر للبناتعلميمنال ابراهيم موشنة كاظم1467231512105036

الطب/جامعة بابل691اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء فالح حسن جعفر1468231512090101

الطب/جامعة بابل691اعدادية الخنساء للبناتعلمياسيل مهدي ياسين جاسم1469231512087020

الطب/جامعة بابل691ثانوية الحكيم للبنينعلميعلي حميد حسين حميد1470231511044039

الطب/جامعة بابل691اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء جاسم محمد حسن1471231512142058

الطب/جامعة بابل691ثانوية اسمرة المختلطةعلميحسام جاسم كاظم عبيس1472231511202008

الطب/جامعة بابل691اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور احمد عدنان حسن1473231512142145

الطب/جامعة بابل691اعدادية الطليعة للبناتعلميديما هالل عبد العباس حبيب1474231512088091

الطب/جامعة بابل690اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميآيه جميل مهدي هزاع1475231512142004

الطب/جامعة بابل690ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلمياستبرق وادي لعيبي شنان1476231512140003

الطب/جامعة بابل690اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمريم صالح حسين مصطفى1477231512142131

الطب/جامعة بابل690ثانوية بابل للبنينعلميامير مازن عبد الكاظم عمران1478231511021018

الطب/جامعة بابل690ثانوية البيان للبنينعلميحسين محسن هاشم عبد الحسين1479231511014029

الطب/جامعة بابل690اعدادية المحاويل للبناتعلميايه عبد الكريم علوان شاهر1480231512115024

الطب/جامعة بابل689.9ثانوية الحلة للمتميزاتعلميهدى عباس فرهود كاظم1481231512132062

الطب/جامعة بابل689.1ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمحمد لؤي كريم عبد الحسن1482231511047060

الطب/جامعة بابل689اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميهيا محمد مراد فرحان1483231512119178

طب االسنان/جامعة بابل705.5ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزينب كريم جبار محمد1484231512132030

طب االسنان/جامعة بابل691اعدادية اسماء للبناتعلميسجى حاتم هاتف عبد الكاظم1485231512093067

طب االسنان/جامعة بابل688.4ثانوية التحرير للبناتعلمينور عبدالرضا فاضل جابر1486231512096079

طب االسنان/جامعة بابل685اعدادية الثورة للبناتعلميحنان علي حاتم كاظم1487231512086029

طب االسنان/جامعة بابل684اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه محمد حسين علي1488231512087163

طب االسنان/جامعة بابل684ثانوية الحوراء للبناتعلمياالء مؤيد محمد علي1489231512103007

طب االسنان/جامعة بابل684اعدادية الفجر المختلطةعلميحسن محمد عبد الواحد داغر1490231511173017

طب االسنان/جامعة بابل684ثانوية الشموس للبناتعلميفاطمه علي حسين هاشم1491231512101034

طب االسنان/جامعة بابل684اعدادية المسيب للبناتعلميهدى شبيب جاسم محمد1492231512117146

طب االسنان/جامعة بابل684اعدادية المدحتية للبناتعلميشهد علي عناد كاظم1493231512090149

طب االسنان/جامعة بابل684اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى احمد عليوي حمزة1494231511052024

طب االسنان/جامعة بابل683.8ثانوية الوائلي للمتميزينعلمياحمد آسر فائق عبد الرسول1495231511047006

طب االسنان/جامعة بابل683.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميفرات نائل علي عمران1496231511047050
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طب االسنان/جامعة بابل683.4ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحكيم امجد حكيم مهدي1497231511047027

طب االسنان/جامعة بابل683اعدادية المدحتية للبناتعلميإيمان رضا جاسم عبد1498231512090029

طب االسنان/جامعة بابل683اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم صالح مهدي جواد1499231512088289

طب االسنان/جامعة بابل683ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميريهام عباس سباهي طراد1500231512138020

طب االسنان/جامعة بابل683اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميرنا عبد الكريم حسون جبر1501231512119064

طب االسنان/جامعة بابل683اعدادية الحلة للبنينعلميمنار حيدر فاضل نجم1502231511020321

طب االسنان/جامعة بابل683اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء محسن حميد خضير1503231512114061

طب االسنان/جامعة بابل683ثانوية المستنصرية للبناتعلميالق سامر عبدالزهرة صبر1504231512116003

طب االسنان/جامعة بابل683اعدادية المحاويل للبنينعلميمصطفى عدنان علي حسين1505231511008164

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية الطليعة للبناتعلميايالف احمد عبيس يوسف1506231512088041

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية بلقيس للبناتعلميسماهر حسن جاسم عبد علي1507231512120072

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية الحلة للبنينعلميعلي حيدر عبد علي راضي1508231511020178

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد كريم محمد كزار1509231511002028

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي مقداد حسين فاضل1510231511005104

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية المحاويل للبناتعلميزينب محمد كاظم مراد1511231512115061

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية الزهراء للبناتعلميسجى ثامر صاحب عبيس1512231512109139

طب االسنان/جامعة بابل682ثانوية المستقبل للبناتعلميفاطمه رزاق كاظم حسوني1513231512106028

طب االسنان/جامعة بابل682ثانوية المجد للبنينعلميعلي محمد جاسم محمد1514231511025030

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي احمد موهان عبد المهدي1515231511017119

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية الربيع للبناتعلميهبه عمر فاضل مهدي1516231512098112

طب االسنان/جامعة بابل682اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى حيدر توفيق حميد1517231511020300

طب االسنان/جامعة بابل681.7ثانوية الحلة للمتميزاتعلميآيه علي عبد الحليم كاظم1518231512132004

طب االسنان/جامعة بابل681اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميساره ثامر محمود جاسم1519231512119090

طب االسنان/جامعة بابل681اعدادية اليقظة للبناتعلميحنين ثامر دليمي كاظم1520231512089023

طب االسنان/جامعة بابل681اعدادية بلقيس للبناتعلميملوك راضي جاسم محمد1521231512120110

طب االسنان/جامعة بابل681ثانوية الشموس للبناتعلمياسراء صباح نجم عبد1522231512101001

طب االسنان/جامعة بابل681اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى طعمه كمال عبد هللا1523231511020304

طب االسنان/جامعة بابل681ثانوية الشموس للبناتعلميرنده رزاق حبيب محسن1524231512101020

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الحلة للبنينعلميليث قاسم عبيد عباس1525231511020252

طب االسنان/جامعة بابل680ثانوية البتول  للبناتعلمينور عقيل صاحب علي1526231512104037

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الحلة للبنينعلميمنتظر حميد عجرش محسن1527231511020322

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الربيع للبناتعلميزينب سعدي حميد احمد1528231512098053

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية االندلس للبنينعلميباسم طالب سكر حنتوش1529231511042017

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية اليقظة للبناتعلميدينا محمد جعفر موسى1530231512089030
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طب االسنان/جامعة بابل680ثانوية شط العرب للبناتعلميهدى احمد محمود حسن1531231512124078

طب االسنان/جامعة بابل680ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميهدى كاظم عبد الحسين كاظم1532231512145048

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية المسيب للبناتعلميتقى عقيل عدنان حسين1533231512117040

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية الغساسنة للبناتعلميهاجر محمد جابر جوده1534231512077077

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية المحاويل للبناتعلمياسراء محمد حسن عبود1535231512115011

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية القاسم للبنينعلميعلي ابراهيم حميد سعيد1536231511006132

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية االندلس للبنينعلميحسين جواد حسين جابر1537231511042034

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية المستنصرية للبناتعلميدنيا حسين حميد علوان1538231512116013

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء جليل محمود جاسم1539231512088122

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية المدحتية للبناتعلميضحى محمد حسين حمزه1540231512090157

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب عماد جواد عبيد1541231512114065

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الطليعة للبناتعلميرند باسم ياس خضير1542231512088110

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الثورة للبناتعلميحنان ميثم حمزه محمد1543231512086031

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الكوثر للبناتعلمينور الهدى علي كاظم لملوم1544231512114126

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية المحاويل للبناتعلميزهراء احمد طالل محمد وفيق1545231512115054

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية المدحتية للبنينعلميغيث محسن حمزه محمد1546231511017152

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية بابل للبنينعلميازهر عبد الحكيم زهير محمد جواد1547231511021010

الصيدلة/جامعة بابل707.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميهبه فارس مهدي جاسم1548231512132060

الصيدلة/جامعة بابل702اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب عبد الوهاب محسن حسان1549231512088168

الصيدلة/جامعة بابل701ثانوية الشموس للبناتعلميمينا وليد حميد موسى1550231512101041

الصيدلة/جامعة بابل700اعدادية الطليعة للبناتعلميغادة والء صاحب جابر1551231512088248

الصيدلة/جامعة بابل693.7ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزبيده عبد الكريم طاهر مصطفى1552231512132023

الصيدلة/جامعة بابل692.3ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسين فالح هادي عباس1553231511047025

الصيدلة/جامعة بابل691اعدادية الطليعة للبناتعلميطيب محمد هادي محمد1554231512088232

الصيدلة/جامعة بابل690اعدادية المحاويل للبناتعلمياسراء ساهم سالم رصف1555231512115009

الصيدلة/جامعة بابل690اعدادية الربيع للبناتعلميجمانه عماد صبيح هادي1556231512098022

الصيدلة/جامعة بابل690ثانوية النجوم للبناتعلميفاطمه محمد حسين محمد علي1557231512130043

الصيدلة/جامعة بابل689اعدادية الطليعة للبناتعلميطيف خضير عباس مال هللا1558231512088242

الصيدلة/جامعة بابل688اعدادية ام البنين للبناتعلميضي علي شاكر صكبان1559231512091061

الصيدلة/جامعة بابل687.5ثانوية الحلة للمتميزاتعلميُعال احمد تايه حسين1560231512132040

الصيدلة/جامعة بابل687ثانوية الجنائن للبناتعلميغدير ياسين عليوي كريم1561231512102034

الصيدلة/جامعة بابل687اعدادية الطليعة للبناتعلميشمس محمد عباس كاظم1562231512088216

الصيدلة/جامعة بابل686اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهدى سعدون ياسين حتحوت1563231512127067

الصيدلة/جامعة بابل686اعدادية الطليعة للبناتعلميرحاب حسين هادي حسين1564231512088096
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الصيدلة/جامعة بابل686اعدادية الطليعة للبناتعلميامه الجبار فيصل عباس غيالن1565231512088031

الصيدلة/جامعة بابل685اعدادية الطليعة للبناتعلميهناء صفاء محمد ناجي1566231512088338

الصيدلة/جامعة بابل684اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسراء ميثم عبد األمير احمد1567231512142089

الصيدلة/جامعة بابل684اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم علي محمد مهدي1568231512088293

الصيدلة/جامعة بابل684اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه حامد مجيد عبد االمير1569231512088261

الصيدلة/جامعة بابل684ثانوية الرفعة للبناتعلميغفران صالح خضير حسن1570231512081043

الصيدلة/جامعة بابل683ثانوية النجوم للبناتعلميدعاء موحان كاظم شراد1571231512130014

الصيدلة/جامعة بابل683اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء نصير فاضل عبد1572231512090107

الصيدلة/جامعة بابل683اعدادية االمام علي للبنينعلميزيد كاظم جاسم ابراهيم1573231511002117

الصيدلة/جامعة بابل682اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم صفاء هادي محمد1574231512088290

الصيدلة/جامعة بابل682اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء علي حسين ياسين1575231512088142

الصيدلة/جامعة بابل682إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلمينور حاكم كزار ياكوت1576231512205010

الصيدلة/جامعة بابل681.4ثانوية الحلة للمتميزاتعلميرشا سليم حسين عبود1577231512132018

الصيدلة/جامعة بابل681اعدادية الطليعة للبناتعلميطيبه عصام ابراهيم محي1578231512088237

الصيدلة/جامعة بابل681ثانوية المناذرة للبناتعلميحوراء حيدر راقب جادر1579231512078017

الصيدلة/جامعة بابل681اعدادية بلقيس للبناتعلميغفران زاهد أمير كاظم1580231512120088

الصيدلة/جامعة بابل681اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عبد المنعم محمد علي محمد1581231512087109

الصيدلة/جامعة بابل681اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر حامد عبد الحليم عبد الكريم1582231511020105

الصيدلة/جامعة بابل680.8ثانوية بابل للبنينعلميليث اسعد حمزه حسن1583231511021069

الصيدلة/جامعة بابل680.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميآيه كاظم خليل كاظم1584231512132005

الصيدلة/جامعة بابل680.7ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحيدر صالح هادي كاظم1585231511047029

الصيدلة/جامعة بابل680اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميرجاء فالح بحلوس لطيف1586231512119057

الصيدلة/جامعة بابل680ثانوية الحلة للمتميزاتعلميمريم رائد عالء عبد الحسين1587231512132051

الصيدلة/جامعة بابل680اعدادية الكوثر للبناتعلميدعاء صادق علي عبيس1588231512114033

الصيدلة/جامعة بابل680ثانوية الصادق المختلطةعلميفاطمه محمد سلمان راضي1589231512172012

الصيدلة/جامعة بابل679ثانوية المستنصرية للبناتعلميايه صفاء عبدالواحد ياسين1590231512116006

الصيدلة/جامعة بابل678ثانوية مريم العذراء للبناتعلميزينب حافظ عبد علي1591231512082021

الصيدلة/جامعة بابل678ثانوية النجوم للبنينعلميحيدر فالح عبد زيد جاسم1592231511030015

الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية المدحتية للبناتعلميايات قاسم حسن زياره1593231512090025

الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية الزهراء للبناتعلميهبه فاضل عباس محمد1594231512109231

الصيدلة/جامعة بابل678إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميزهراء محمد حمزه صبر1595231512205004

الصيدلة/جامعة بابل678ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميمنال كاظم حسين عبيد1596231512143028

الصيدلة/جامعة بابل677.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميندى خليل اسماعيل خليل1597231512132055

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية الربيع للبناتعلميايناس محسن عبدالحسن حمد1598231512098019
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الصيدلة/جامعة بابل677ثانوية مأرب للبنينعلمياحمد محمد حسن رباط1599231511049006

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية الكفل للبنينعلميكرار عبد العباس كاظم عبيس1600231511032074

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميوئام عذاب حسن شويل1601231512119181

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء عباس حمزة عبود1602231512120046

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية المسيب للبنينعلميمصطفى سعد ابراهيم محمد1603231511009152

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية المدحتية للبناتعلميغسق محمد عباس محمد1604231512090174

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية االندلس للبنينعلميعلي نضال كريم كلف1605231511042092

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الربيع للبناتعلميعال هادي علوان عطيه1606231512098074

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الفاو للبناتعلميلينه علي يحيى ابراهيم1607231512111061

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية ام البنين للبناتعلميشهد حيدر محمد عباس1608231512091055

الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية الفرزدق للبنينعلمينور محمد علي كاظم1609231511050029

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الكندي للبنينعلميرأفت محمد فاضل عبد االئمة1610231511007042

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية االندلس للبنينعلميقاسم كريم لفته حسون1611231511042110

الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية شط العرب للبناتعلمينور الهدى احمد فاضل فليح1612231512124069

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الخنساء للبناتعلميساره علي علوان حسن1613231512087123

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينوروز محمد كاظم جبر1614231512142157

الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميوائل احمد حسين مجباس1615231511166042

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميسحر راهي كزار عباس1616231512123060

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد حيدر هاشم احمد1617231511020020

الصيدلة/جامعة بابل675.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمصطفى احمد محمد حسون1618231511047063

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الربيع للبناتعلميهناء علي حميد نجم1619231512098115

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية المدحتية للبناتعلميهبه كاظم ياسر كاظي1620231512090226

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية اسماء للبناتعلميغفران حسين جبر عبيد1621231512093087

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية اآلمال للبناتعلميمناهل علي سعد عبدالرضا1622231512118050

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية الخلود للبناتعلميرفل حسين جواد كاظم1623231512137020

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب محمد سلطان شاطي1624231512090123

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية الحلة للمتميزاتعلميفاطمه عواد عبد الكاظم غضبان1625231512132045

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الطليعة للبناتعلميدينا علي عباس حميدي1626231512088093

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية المناذرة للبناتعلميهدى نهاد درويش جواد1627231512078060

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الربيع للبناتعلميميس عبدالخالق عبدزيد صخيل1628231512098093

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية القاسم للبنينعلميحسين مير حمزه عبد1629231511006068

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية الكفاح للبناتعلميدعاء كريم موسى عبدالحسن1630231512113018

الهندسة/جامعة بابل673ثانوية الشموس للبناتعلميبنين زهير سالم محمد1631231512101008

الهندسة/جامعة بابل673ثانوية الفضائل للبناتعلميبان سعد حمادي محمد1632231512112004
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الهندسة/جامعة بابل672اعدادية المحاويل للبناتعلميسرور عباس راضي خضير1633231512115070

الهندسة/جامعة بابل672اعدادية الطليعة للبناتعلميشهالء ناظم عبيس حسين1634231512088219

الهندسة/جامعة بابل671اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب علي عبد الجبار جواد1635231512088171

الهندسة/جامعة بابل671اعدادية ام البنين للبناتعلميهبه محمد مضر عباس1636231512091087

الهندسة/جامعة بابل671اعدادية الكفل للبنينعلمياحمد عدنان عبيس حمادي1637231511032008

الهندسة/جامعة بابل671اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء ياسين عبد هللا ياسين1638231512088150

الهندسة/جامعة بابل670اعدادية المحاويل للبناتعلميوفاء عادل مهدي احمد1639231512115112

الهندسة/جامعة بابل668.2ثانوية التحرير للبناتعلميزينه خالد عبدالرضا موسى1640231512096049

الهندسة/جامعة بابل668ثانوية الكفاح للبناتعلمينور ماجد سوادي عبدالسادة1641231512113066

الهندسة/جامعة بابل668اعدادية الخنساء للبناتعلميتماره قحطان محمود مظلوم1642231512087044

الهندسة/جامعة بابل668اعدادية الفجر المختلطةعلميضرغام فاضل عبد عوده1643231511173032

الهندسة/جامعة بابل667اعدادية الطليعة للبناتعلميساره زيد عبد المنعم حميد1644231512088190

الهندسة/جامعة بابل667ثانوية الكفاح للبناتعلميسرى ماجد سوادي عبدالسادة1645231512113038

الهندسة/جامعة بابل667اعدادية المدحتية للبناتعلمينور الهدى علي حسين مطر1646231512090210

الهندسة/جامعة بابل667اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسرى محمد حليم صالح1647231512142094

الهندسة/جامعة بابل667ثانوية االفاق للبناتعلميياسمين أحمد مدلول جعفر1648231512144030

الهندسة/جامعة بابل666اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد فؤاد كمال محمد1649231511020279

الهندسة/جامعة بابل665.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميزيد علي حسن محمد1650231511047033

الهندسة/جامعة بابل665اعدادية الربيع للبناتعلميفاطمه مهدي عبد المنعم جبر1651231512098083

الهندسة/جامعة بابل665اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمينورا طاهر جواد محمد1652231512127063

الهندسة/جامعة بابل665اعدادية طليطلة للبناتعلميايات حامد جليل حسن1653231512092017

الهندسة/جامعة بابل665ثانوية الوركاء للبناتعلميطيبه سعد حامد هادي1654231512079025

الهندسة/جامعة بابل665اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد عباس فاضل وصيخ1655231511002016

الهندسة/جامعة بابل665اعدادية بلقيس للبناتعلميفاطمه صالح فرهود حسن1656231512120095

الهندسة/جامعة بابل665اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عامر كريدي حاجم1657231511002180

الهندسة/جامعة بابل664.8ثانوية الحلة للمتميزاتعلميلينا احسان علي ليلو1658231512132050

الهندسة/جامعة بابل664.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميالمرتضى حيدر جودي عبود1659231511047012

الهندسة/جامعة بابل664اعدادية االسكندرية للبنينعلميابو الحسن حامد عبيد حمود1660231511001009

الهندسة/جامعة بابل664اعدادية الحلة للبنينعلميكرار ميثم حسن شاكر1661231511020242

الهندسة/جامعة بابل664اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر عبد الجبار ابو كطيفه محمد1662231511006076

الهندسة/جامعة بابل664ثانوية النجوم للبنينعلميياس راضي راشد ابراهيم1663231511030042

الهندسة/جامعة بابل663اعدادية الكفل للبنينعلميعلي حميد مثكال حسين1664231511032061

الهندسة/جامعة بابل663اعدادية ام البنين للبناتعلميمروة هاني عبدالمحسن راضي1665231512091077

الهندسة/جامعة بابل663اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى خالد لطيف عبد الخالق1666231512087197
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الهندسة/جامعة بابل663اعدادية الطليعة للبناتعلميحوراء رزاق حميد عبد علي1667231512088074

الهندسة/جامعة بابل663اعدادية اسماء للبناتعلمياستبرق نوري عبيد حمزه1668231512093005

الهندسة/جامعة بابل662اعدادية االقتدار المختلطةعلميلبابه قارون عبد الكاظم شهد1669231512164033

الهندسة/جامعة بابل662ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميرؤى طالب نايف ناصر1670231512083003

الهندسة/جامعة بابل662ثانوية ميسلون للبناتعلميسرى يوسف جابر وناس1671231512080062

الهندسة/جامعة بابل662ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميفاطمه ستار عبد كريدي1672231512138043

الهندسة/جامعة بابل662ثانوية بابل للبنينعلميحسين عبد الوهاب جابر حسن1673231511021025

الهندسة/جامعة بابل662ثانوية مريم العذراء للبناتعلميفيد فاضل هاشم حركان1674231512082041

الهندسة/جامعة بابل661ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميريام كاظم نوماس عباس1675231512188016

الهندسة/جامعة بابل661اعدادية الطليعة للبناتعلمينور ضياء كاظم جاسم1676231512088325

الهندسة/جامعة بابل661اعدادية اليقظة للبناتعلميضي كاظم ابراهيم حسن1677231512089074

الهندسة/جامعة بابل661ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميوسام بشير عبد العباس حسين1678231511188081

الهندسة/جامعة بابل661اعدادية ام البنين للبناتعلميورود رؤوف عبدالحسين شنين1679231512091091

الهندسة/جامعة بابل660.7ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسين قحطان عدنان صالح1680231511047026

الهندسة/جامعة بابل660.6ثانوية بابل للبنينعلميعباس علي محمد خضر هاتف1681231511021045

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب عبد الرزاق عبد صبار1682231512088167

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية المحاويل للبناتعلميزينب حسين خلف مطر1683231512115059

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية المحاويل للبناتعلميتبارك عبد هللا حسين حميد1684231512115027

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية الحلة للبنينعلميمرتضى انمار جبار عبود1685231511020293

الهندسة/جامعة بابل660ثانوية الصادق المختلطةعلميليلى محي نوري عويز1686231512172013

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية الطليعة للبناتعلمياسراء فؤاد يوسف علي1687231512088018

الهندسة/جامعة بابل660اعدادية ام البنين للبناتعلميبنين كريم عباس محيسن1688231512091009

الهندسة/جامعة بابل659.6ثانوية التحرير للبناتعلميحنين حيدر عبدالرحيم نهام1689231512096024

الهندسة/جامعة بابل659اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد رضا باقر رضا حمود1690231511020265

الهندسة/جامعة بابل659اعدادية الغساسنة للبناتعلميالصفا علي هادي عبود1691231512077010

الهندسة/جامعة بابل659اعدادية االمام علي للبنينعلميمهدي صالح الدين مهدي هادي1692231511002302

الهندسة/جامعة بابل658.1ثانوية بابل للبنينعلميطه امجد عباس محمد1693231511021044

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية الفيحاء للبنينعلميحسن ابراهيم محمد جاسم1694231511005025

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية كوثا للبنينعلميخالد عباس كزار جاسم1695231511051049

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية الكفل للبنينعلميحيدر علي محسن موجد1696231511032039

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية القاسم للبنينعلميكرار علي حسان عبد زيد1697231511006188

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميفاطمه حسن علي جاسم1698231512123081

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية الثورة للبناتعلميساره صالح شاكر عبد الشاه1699231512086074

الهندسة/جامعة بابل658ثانوية الوركاء للبناتعلميزينه سعد حامد هادي1700231512079019
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الهندسة/جامعة بابل658اعدادية الطليعة للبناتعلميرسل كامل علوان عبد الحسين1701231512088098

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية المحاويل للبناتعلميأوراد عباس جابر خضير1702231512115005

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية ام البنين للبناتعلميفاطمه صباح محمد ردام1703231512091072

الهندسة/جامعة بابل658اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميزهراء عكموش حمود جالب1704231512119076

الهندسة/جامعة بابل658ثانوية الباقر للبناتعلميضحى علي ناجي شبيب1705231512105027

الهندسة/جامعة بابل657.3ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزينب عباس مرزه رميح1706231512132029

الهندسة/جامعة بابل657ثانوية شط العرب للبناتعلميهبه حميد حبيب عبد1707231512124076

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء عبد الجليل مجيد اسماعيل1708231512087015

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية بلقيس للبناتعلميعال هاشم صعيب مهدي1709231512120084

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد عالوي فاضل ناجي1710231511002267

الهندسة/جامعة بابل657ثانوية الحلة للمتميزاتعلمينورا صباح حران منصور1711231512132057

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية الثورة للبناتعلميعطاء احمد حسين عبود1712231512086090

الهندسة/جامعة بابل656اعدادية الربيع للبناتعلميعال شهيد علي محي1713231512098073

الهندسة/جامعة بابل656اعدادية الفجر المختلطةعلميكرار حيدر علوان محمد1714231511173049

الهندسة/جامعة بابل656ثانوية الكفاح للبناتعلميزينب محمد حربي فرمان1715231512113031

الهندسة/جامعة بابل655ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميعلياء عالء الدين حسين علي1716231512138038

الهندسة/جامعة بابل655اعدادية ابن السكيت للبنينعلميمحمد خير هللا عبيس حمود1717231511040053

الهندسة/جامعة بابل655اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي فالح حسن كاظم1718231511004075

الهندسة/جامعة بابل655اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزينب ماهر طالب نايف1719231512123048

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية االمام علي للبنينعلميزيد عباس عبد المهدي علوان1720231511002115

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي جبار جواد كاظم1721231511005091

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية بابل األهلية للبنينعلميعلي حبيب هاشم عبد علي1722231511039041

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهاجر محسن ديوان عجيل1723231512127066

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية المحاويل للبناتعلميساره قاسم محمد حمد1724231512115064

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية الشوملي للبنينعلمينجاح يوسف عبيد جبر1725231511054162

الهندسة/جامعة بابل653.7ثانوية الحلة للمتميزاتعلميمينه حسين محمد علي رفيق1726231512132054

الهندسة/جامعة بابل653اعدادية الطليعة للبناتعلميبنين رياض عبد االمير جاسم1727231512088052

الهندسة/جامعة بابل653ثانوية االخوة المختلطةعلميساره عبد الكريم كاظم عليجان1728231512212009

الهندسة/جامعة بابل653اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميايات عبد االمير منصور حمزه1729231512127007

الهندسة/جامعة بابل653اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه عبد الزهره شاكر شرهان1730231512109189

الهندسة/جامعة بابل653ثانوية البتول  للبناتعلميزينب رعد ابراهيم كاظم1731231512104020

الهندسة/جامعة بابل653اعدادية ام البنين للبناتعلميفاتن حميد عباس جعاز1732231512091068

الهندسة/جامعة بابل653اعدادية الطليعة للبناتعلميرغده علي ناصر عبد الحسين1733231512088103

الهندسة/جامعة بابل653ثانوية الغدير للبناتعلميتهاني خليل مردان عوده1734231512131010
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الهندسة/جامعة بابل653ثانوية المستقبل للبناتعلميرواء محمد كريم كاظم1735231512106018

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية الخنساء للبناتعلمينوران صالح مهدي ابراهيم1736231512087193

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية الجماهير المختلطةعلميحسن عدنان فيصل طراد1737231511183012

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية الحلة للبنينعلميامير عقيل نصر خليل1738231511020054

الهندسة/جامعة بابل652ثانوية السدة للبناتعلميمروه طالب جبار اسدخان1739231512110045

الهندسة/جامعة بابل652ثانوية الباقر للبناتعلمينور شامل مصطفى احمد1740231512105042

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية طليطلة للبناتعلميايه جعفر مردان عبيد1741231512092022

الهندسة/جامعة بابل652ثانوية الحكيم للبنينعلميعبد العزيز عباس محمد سلمان1742231511044031

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية الطليعة للبناتعلميرؤى باسم كامل حمد1743231512088094

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية الطليعة للبناتعلميأسماء رعد خليل جعفر1744231512088002

الهندسة/جامعة بابل652ثانوية بابل للبنينعلميعبد هللا توفيق عبد الخالق عباس1745231511021047

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء حليم وهاب جبر1746231512092062

الهندسة/جامعة بابل651.6ثانوية بابل للبنينعلميحسين محمد عباس نعمان1747231511021028

الهندسة/جامعة بابل651.6ثانوية بابل للبنينعلمياحمد عباس اسد خان جبر1748231511021006

الهندسة/جامعة بابل651.1ثانوية بابل للبنينعلميحسن محمد حسن وردي1749231511021023

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية الطليعة للبناتعلميحوراء ليث فالح حسن1750231512088076

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية الربيع للبناتعلمياسراء حسين امويشي حسون1751231512098007

الهندسة/جامعة بابل651ثانوية الزرقاء للبناتعلميصفا احمد عبد سعيد1752231512108034

الهندسة/جامعة بابل651ثانوية مريم العذراء للبناتعلميمنار علي محمدعبداالمير عبيد1753231512082042

الهندسة/جامعة بابل651ثانوية شط العرب للبناتعلميهاجر ستار عمران حسان1754231512124074

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى وصفي حسون كاظم1755231512087200

الهندسة/جامعة بابل650اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياسراء احمد ناصر حسين1756231512142008

الهندسة/جامعة بابل650اعدادية الخنساء للبناتعلميرفل حسن علي سلطان1757231512087073

الهندسة/جامعة بابل650اعدادية الحلة للبنينعلميامير عباس نور محمد1758231511020053

الهندسة/جامعة بابل650اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزينب طارق عبد االمير حسون1759231512121044

الهندسة/جامعة بابل650اعدادية الزهراء للبناتعلميصفاء قاسم محان شاكر1760231512109160

الهندسة/جامعة بابل650ثانوية الحوراء للبناتعلميرسل مظلوم عباس عبد1761231512103017

الهندسة/جامعة بابل649اعدادية الطليعة للبناتعلميانوار طه كاظم حسن1762231512088036

الهندسة/جامعة بابل649اعدادية االقتدار المختلطةعلميرحاب ناصر حسين حمزه1763231512164012

الهندسة/جامعة بابل649اعدادية الحلة للبنينعلميياسر سمير جاسم محمد1764231511020340

الهندسة/جامعة بابل649ثانوية الحلة للبناتعلميزينب ليث رزاق عبيد1765231512100030

الهندسة/جامعة بابل649ثانوية ابن رشد للبناتعلميأيات حيدر ريس خضير1766231512099001

الهندسة/جامعة بابل648ثانوية الفرزدق للبنينعلميعبد هللا عبد الكاظم عبد هللا عباس1767231511050018

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الخنساء للبناتعلميعال عالء صالح عبد الحسين1768231512087149
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الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الربيع للبناتعلميورود احمد حسين علي1769231512098119

الهندسة/جامعة بابل648ثانوية الجنائن للبناتعلميأثمار هادي عليوي كريم1770231512102001

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسن سعد جون حمزة1771231511019049

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء صالح مهدي عراك1772231512090093

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء مسلم عليوي ناصر1773231512087101

الهندسة/جامعة بابل648ثانوية مريم العذراء للبناتعلميرسل محمد حسوني علي1774231512082014

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الثورة للبنينعلميمحمد حمزه عويد عبد1775231511003136

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء زاهر عبد الكاظم محمد1776231512088128

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية الجزائر للبنينعلميكريم حذيفه كريم حسين1777231511043048

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية الكفاح للبناتعلميزينه قاسم علوان لطيف1778231512113034

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية دجلة للبناتعلميريام غضيب عبيد حسن1779231512107020

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن طاهر فريق عبد المحسن1780231511002073

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزهراء حيدر حسين حمزه1781231512121036

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد جهاد جابر عبد هللا1782231511002006

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الجهاد للبنينعلميمصطفى عبد هللا عبيد حبيب1783231511004108

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد عدنان محمد مرزه1784231511020272

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الطليعة للبناتعلميطيبه قيس مجيد عبد الحسين1785231512088238

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية الطليعة للبناتعلميالزهراء احمد عباس جاسم1786231512088027

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية الجهاد للبنينعلميجعفر صالح هادي بشن1787231511004024

الهندسة/جامعة بابل645الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين علميابراهيم قاسم محمد عبد الرضا1788231511035001

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية الحلة للبنينعلميزيد ماهر علي جتان1789231511020124

الهندسة/جامعة بابل645ثانوية االخوة المختلطةعلمينور مهدي عباس خضير1790231512212017

الهندسة/جامعة بابل645ثانوية حلب المختلطةعلميطيبة حسن زبالة علي1791231512201011

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية عشتار للبناتعلميتمارة موسى مهدي محسن1792231512125017

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الخنساء للبناتعلمينرجس ضياء باقر رحيم1793231512087181

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد علي موسى حسين1794231511020031

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الحلة للبنينعلميأحمد عالء طالب علي1795231511020003

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء عيسى محمد عيسى1796231512087099

الهندسة/جامعة بابل644ثانوية الرحمن المختلطةعلميستار جابر غني حسون1797231511165014

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمنار علي شاكر حسين1798231512127060

الهندسة/جامعة بابل644ثانوية الفضائل للبناتعلميرقية حسين علي عبدالساده1799231512112015

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية المدحتية للبنينعلميايمن محمد خوام حالوي1800231511017031

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية الطليعة للبناتعلميداليا موسى عبد الحسن سايب1801231512088080

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية الحلة للبنينعلميحسين علي جاسم محمد1802231511020094
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الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميروان باسم عبد االمير هادي1803231512142048

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية المسيب للبناتعلميتبارك احمد راضي عاصي1804231512117033

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الكفل للبنينعلميمحمد محمود طالب علي1805231511032091

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الحلة للبنينعلميسامر حسين محمد جاسم1806231511020131

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد شاكر حمود زغير1807231511020025

الهندسة/جامعة بابل642ثانوية الباقر للبناتعلميحنين محي يونس زويد1808231512105010

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الخنساء للبناتعلميطيبه علي عمران خليف1809231512087144

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الفيحاء للبنينعلميمصطفى علي غايب رياح1810231511005144

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الفيحاء للبنينعلميمصطفى ناظم هادي كاظم1811231511005147

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الثورة للبنينعلميبهاء زاهر حبيب كاظم1812231511003037

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية المدحتية للبناتعلميغدير ابراهيم حسن خضير1813231512090171

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد احمد فيصل طراد1814231511002238

الهندسة/جامعة بابل641ثانوية النجوم للبناتعلميميس علي موحان ذياب1815231512130052

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر علي عبد الحسين عزيز1816231511020108

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد رضا اسكندر كاظم عبد الحسين1817231511004095

الهندسة/جامعة بابل641ثانوية مريم العذراء للبناتعلميضحى صباح مزهر معين1818231512082032

الهندسة/جامعة بابل641ثانوية الشموس للبناتعلميدنيا سعد مهدي محمود1819231512101016

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية ابن السكيت للبنينعلميتمار ميثم عباس حسن1820231511040009

الهندسة/جامعة بابل640.4ثانوية بابل للبنينعلميذو الفقار عبد الكريم جواد كاظم1821231511021034

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية الطليعة للبناتعلميجمانه حمزه ثويني مهلي1822231512088064

الهندسة/جامعة بابل640ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميعلي حسين نعمه حمزه1823231511188042

الهندسة/جامعة بابل640ثانوية النجوم للبناتعلميفاطمه علي مطشر صبح1824231512130041

الهندسة/جامعة بابل640ثانوية الفضائل للبناتعلمينور الهدى محمود شاكر عبيد1825231512112030

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء عبد علي كاظم محمد1826231512114053

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية ابن السكيت للبنينعلميعلي حسين ياسين جابر1827231511040033

الهندسة/جامعة بابل639.8ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي رياض عبدالستار عبود1828231511047044

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية المدحتية للبناتعلميشمس محمد صاحب غالي1829231512090146

الهندسة/جامعة بابل639ثانوية شط العرب للبناتعلميعلياء حيدر جاسم محمد1830231512124052

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية الخنساء للبناتعلميريام محمد حسين محمد1831231512087087

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية الربيع للبناتعلمينبا مجيد حسين حركان1832231512098094

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية المحاويل للبناتعلميمكارم حسين علي عمران1833231512115095

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء عباس جواد كاظم1834231512086056

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد احمد فاضل فرهود1835231511020254

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية الطليعة للبناتعلميطيبه عامر محمد عباس1836231512088236
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الهندسة/جامعة بابل638.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزهراء علي امين سعيد1837231512132025

الهندسة/جامعة بابل638.5ثانوية بابل للبنينعلميعبد القادر حيدر عبد القادر اسعد1838231511021046

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية شط العرب للبناتعلميغفران حمزه عمران حسان1839231512124055

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد خضر عباس كرسوع1840231511020264

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية اسمرة المختلطةعلميمحمد علي كاظم عبيس1841231511202022

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية الحلة للبنينعلميعلي شاكر حمود زغير1842231511020189

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية الكوثر للبناتعلميأبرار عبد الكريم سعيد محمد علي1843231512114002

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية بنت الهدى للبناتعلميساره سعد عاشور خليل1844231512121046

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية الطليعة للبناتعلميدعاء نوري حميد محمد1845231512088088

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية بابل األهلية للبنينعلميعبد علي شريف عبد علي محمد1846231511039037

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياسراء ثامر علي عايز1847231512142009

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية طليطلة للبناتعلميحنين حيدر جاسم علي1848231512092038

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء اسماعيل هاشم رشيد1849231512142056

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميزهراء علي مرهون عبد1850231512188019

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميميس محمد يونس جابر1851231512142138

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية بنت الهدى للبناتعلميحوراء علي ناصر حسين1852231512121020

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية بلقيس للبناتعلميآيات راضي كاظم حنيش1853231512120005

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيعلميقاسم عبيد مطر كطيف1854231511037018

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية شط العرب للبناتعلميديانا شاكر كامل ذيب1855231512124026

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية المحاويل للبناتعلميساره ياسر جسام حمادي1856231512115065

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية طليطلة للبناتعلمياسراء قحطان شراد حسن1857231512092007

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية الطبرسي للبنينعلميكرار مؤيد عالء رحيم1858231511041022

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية الجامعة للبنينعلميعبد هللا ظاهر حسين حمزه1859231511067090

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب محمد بدر جاسم1860231512088177

الهندسة/جامعة بابل636ثانوية الصادق المختلطةعلميحسين جوده عبد هللا حسن1861231511172010

الهندسة/جامعة بابل636اعدادية الغساسنة للبناتعلميزهراء حالوي عوين شخير1862231512077026

الهندسة/جامعة بابل636ثانوية مريم العذراء للبناتعلميسما سليم جهاد مهدي1863231512082029

الهندسة/جامعة بابل636اعدادية كوثا للبنينعلميحيدر نعمه جرد حسن1864231511051048

العلوم/جامعة بابل673اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميهبه فالح عبد الحسين عباس1865231512123102

العلوم/جامعة بابل635اعدادية الطليعة للبناتعلميامال منصور عبد هللا عباس1866231512088028

العلوم/جامعة بابل620اعدادية اسماء للبناتعلمياسراء حميد خليل حسن1867231512093006

العلوم/جامعة بابل620اعدادية الحلة للبنينعلميأمير هاشم سبتي هاشم1868231511020008

العلوم/جامعة بابل619اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء حسين كاظم محمد1869231512092061

العلوم/جامعة بابل617اعدادية االمام علي للبنينعلمييوسف علي حسين عباس1870231511002320
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العلوم/جامعة بابل608اعدادية الكوثر للبناتعلميهدى اياد طارق راشد1871231512114133

العلوم/جامعة بابل602ثانوية مهدي البصير للبناتعلميبنين مجيد طعمه عمران1872231512133001

العلوم/جامعة بابل600ثانوية الحلة للبناتعلميهبه عامر فاضل هادي1873231512100055

العلوم/جامعة بابل599ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميسلطان زكي ناظم ابراهيم1874231511038033

العلوم/جامعة بابل597ثانوية شط العرب للبناتعلميفاطمه عباس ناصر حسين1875231512124058

العلوم/جامعة بابل596اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين تعويض جوده حمادي1876231511002085

العلوم/جامعة بابل594اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب محمد عبد صكر1877231512088179

العلوم/جامعة بابل594ثانوية االبرار للبنينعلميسيف يوسف حنص حسن1878231511059023

العلوم/جامعة بابل593اعدادية الكوثر للبناتعلميبنين حيدر حسين خلف1879231512114019

العلوم/جامعة بابل591اعدادية الثورة للبناتعلميبنين طالب صادق جابر1880231512086024

العلوم/جامعة بابل590اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء عبيس علي كاظم1881231512088139

العلوم/جامعة بابل590اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميالحسن هيثم حسن متعب1882231511012017

العلوم/جامعة بابل589اعدادية المدحتية للبناتعلميتبارك محمد جبار جاسم1883231512090043

العلوم/جامعة بابل588.3ثانوية بابل للبنينعلميمحمد عصام سامي عبد االمير1884231511021075

العلوم/جامعة بابل588اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب باسم عبد الحسين داخل1885231512088153

العلوم/جامعة بابل588ثانوية المسعودي للبناتعلميضحى عبد االمير محمد شنور1886231512095043

العلوم/جامعة بابل586اعدادية اسماء للبناتعلميهاجر داود سلمان نحاري1887231512093124

العلوم/جامعة بابل585ثانوية الحوراء للبناتعلميسجى باسم عليوي سلمان1888231512103035

العلوم/جامعة بابل585اعدادية الكفل للبنينعلميحسنين علي حبيب كاظم1889231511032030

العلوم/جامعة بابل585ثانوية الشموس للبناتعلميمنار حيدر حسين جاسم1890231512101039

العلوم/جامعة بابل585اعدادية طليطلة للبناتعلميازهار مهدي جاسم حسين1891231512092004

العلوم/جامعة بابل585ثانوية التحرير للبناتعلميالهام كاظم مظلوم محيسن1892231512096012

العلوم/جامعة بابل585ثانوية الحوراء للبناتعلميدعاء موسى جاسم محمد1893231512103012

العلوم/جامعة بابل584اعدادية اسماء للبناتعلمياسيل عماد مالك خليل1894231512093012

العلوم/جامعة بابل584اعدادية الربيع للبناتعلميمروه زهير كاظم علي1895231512098088

العلوم/جامعة بابل584اعدادية المدحتية للبنينعلمياحمد عيسى حسين محروس1896231511017011

العلوم/جامعة بابل583اعدادية المحاويل للبناتعلميحنين كمال جهاد محمد1897231512115032

العلوم/جامعة بابل583اعدادية طليطلة للبناتعلميبيداء طعمه هادي ابراهيم1898231512092028

العلوم/جامعة بابل582اعدادية الخنساء للبناتعلميرانيا عالء جبار حسن1899231512087065

العلوم/جامعة بابل582ثانوية الرحمن المختلطةعلميجاسم محمد عبيد بريسم1900231511165008

العلوم/جامعة بابل582اعدادية الثورة للبناتعلميزينب عبودي عباس شنين1901231512086071

العلوم/جامعة بابل581اعدادية الخنساء للبناتعلميديانا مكي مكي كاظم1902231512087062

العلوم/جامعة بابل580اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى فهد محمد سعود1903231511002292

العلوم/جامعة بابل580اعدادية ام البنين للبناتعلمينغم عباس مرزه عطيه1904231512091083
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العلوم/جامعة بابل580ثانوية الجنائن للبناتعلميايالف سعد حسن ناصر1905231512102005

العلوم/جامعة بابل579اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميزيد ناصر عبد الحسين عيدان1906231511012054

العلوم/جامعة بابل579اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميهاجر علي خضير حسين1907231512142159

العلوم/جامعة بابل579ثانوية الشموس للبناتعلميزمن محمد محان عبود1908231512101021

العلوم/جامعة بابل578ثانوية دجلة للبناتعلميرنا عدنان محمد مزعل1909231512107019

العلوم/جامعة بابل577.3ثانوية التحرير للبناتعلميزينه عامر مهدي ناجي1910231512096050

العلوم/جامعة بابل577اعدادية االندلس للبنينعلميعباس يوسف وادي لهيمص1911231511042073

العلوم/جامعة بابل577ثانوية النيل للبنينعلميمحمد عباس حسين عبيد1912231511033190

العلوم/جامعة بابل576ثانوية الجامعة للبنينعلميعباس حسين كاظم محمد1913231511067083

العلوم/جامعة بابل576ثانوية بابل للبنينعلميعلي اكرم دخيل عليوي1914231511021049

العلوم/جامعة بابل576اعدادية الطليعة للبناتعلميُعال حيدر شوكت عباس1915231512088244

العلوم/جامعة بابل576اعدادية الخنساء للبناتعلميرؤى صادق غزوان فرحان1916231512087063

العلوم/جامعة بابل576ثانوية البيان للبنينعلميعلي حيدر رشيد عبد1917231511014064

العلوم/جامعة بابل575اعدادية الخنساء للبناتعلميشهالء حيدر صدام دغش1918231512087134

العلوم/جامعة بابل575اعدادية الفيحاء للبنينعلمياحمد محمد كامل درب1919231511005015

العلوم/جامعة بابل574ثانوية النيل للبنينعلميسعيد خالد عباس عطية1920231511033095

العلوم/جامعة بابل574اعدادية المسيب للبنينعلمياحمد اياد محمد حمزه1921231511009002

العلوم/جامعة بابل573اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب طارق حمودي كاظم1922231512087107

العلوم/جامعة بابل573ثانوية الجامعة للبنينعلميعلي عادل عبد الوهاب ناجي1923231511067102

العلوم/جامعة بابل573اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي حامد عبد الحميد عبد الحكيم1924231511004064

العلوم/جامعة بابل573اعدادية ام البنين للبناتعلميغفران عامر مسلم يوسف1925231512091066

العلوم/جامعة بابل571اعدادية الفيحاء للبنينعلميحسين تركي هالل عبيد1926231511005035

العلوم/جامعة بابل571ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميأقدس حليم عمران سايع1927231512138001

العلوم/جامعة بابل571اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزهراء احمد عبادي مانع1928231512123035

العلوم/جامعة بابل571اعدادية الخنساء للبناتعلميروز صالح جواد كاظم1929231512087084

العلوم/جامعة بابل570ثانوية الزرقاء للبناتعلميغدير لفته هاشم سالم1930231512108039

العلوم/جامعة بابل570اعدادية الخنساء للبناتعلميايات علي محمد جاسم1931231512087024

العلوم/جامعة بابل569ثانوية االنفال المختلطةعلميمصطفى كريم عيال حسين1932231511169042

العلوم/جامعة بابل569اعدادية المدحتية للبنينعلميادريس حسن حبيب حسين1933231511017020

العلوم/جامعة بابل568ثانوية ميسلون للبناتعلميسجى عزيز محي كاظم1934231512080060

العلوم/جامعة بابل568ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيعلميحسين حميد حميد علي1935231511037005

العلوم/جامعة بابل567اعدادية اسماء للبناتعلمينور عبد الحسين عمران حسون1936231512093120

العلوم/جامعة بابل567ثانوية بيروت للبنينعلميكرار عماد خليل راضي1937231511022049

العلوم/جامعة بابل567اعدادية الثورة للبنينعلميايهاب جاسم محمد عبيس1938231511003035
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العلوم/جامعة بابل566.6ثانوية التحرير للبناتعلمينور الهدى حسن عبد عبود1939231512096076

العلوم/جامعة بابل566اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار كاظم خليفه غياض1940231511002229

العلوم/جامعة بابل566اعدادية الطليعة للبناتعلميوئام وليد فيصل هيدى1941231512088343

العلوم/جامعة بابل566ثانوية الرفعة للبناتعلميعذراء محمود مخيف راجح1942231512081040

العلوم/جامعة بابل566اعدادية الكوثر للبناتعلمينرجس فاضل عبيد راضي1943231512114123

العلوم/جامعة بابل565.8ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمنتظر احمد عبد المهدي صاحب1944231511047067

العلوم/جامعة بابل565ثانوية الجزائر للبنينعلميتبارك فهد خضير نوار1945231511043015

العلوم/جامعة بابل565اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميميسم محمد علي جمعة1946231512142141

العلوم/جامعة بابل565ثانوية حلب المختلطةعلميزينب مهدي صالح مهدي1947231512201008

العلوم/جامعة بابل565اعدادية الحلة للبنينعلميزيد علي هادي عباده1948231511020123

العلوم/جامعة بابل564ثانوية البيان للبنينعلميعلي قاسم علي كاظم1949231511014071

العلوم/جامعة بابل564ثانوية الرشيد للبنينعلميحسام عادل محمد طالب1950231511065007

العلوم/جامعة بابل564اعدادية الهاشمية للبنينعلميمحمد عالوي جاسم صالح1951231511019177

العلوم/جامعة بابل564ثانوية الجنائن للبناتعلمينورالهدى علي كاظم محمد1952231512102043

العلوم/جامعة بابل564ثانوية التحرير للبناتعلميآمنه ابراهيم كعيد حميد1953231512096001

العلوم/جامعة بابل564ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميحنين حيدر محمد عباس1954231512188012

العلوم/جامعة بابل563اعدادية الثورة للبناتعلميهبه علي حسين محمد1955231512086126

العلوم/جامعة بابل563ثانوية الرفعة للبناتعلميغفران ابراهيم ناصر عبد1956231512081041

العلوم/جامعة بابل563ثانوية الحلة للبناتعلميسرى ثائر علي خليل1957231512100033

العلوم/جامعة بابل562.1ثانوية الحلة للمتميزاتعلميطيبه صالح كاظم محمد1958231512132036

العلوم/جامعة بابل562ثانوية الحلة للبناتعلميفاطمة محمود علي عوفي1959231512100038

العلوم/جامعة بابل562اعدادية بلقيس للبناتعلميسرى بدر كاظم عباس1960231512120071

العلوم/جامعة بابل562ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميضحى نادر نجم عبد هللا1961231512138037

العلوم/جامعة بابل562ثانوية الجامعة للبنينعلميامير عبد علي عبد الرزاق شخير1962231511067018

العلوم/جامعة بابل561اعدادية الخنساء للبناتعلميحنين جاسم كاظم مطر1963231512087048

العلوم/جامعة بابل561ثانوية سيناء المختلطةعلميضرغام عباس نصيف جاسم1964231511206025

العلوم/جامعة بابل561اعدادية المسيب للبنينعلميمهاجر مسلم محمد عيسى1965231511009161

العلوم/جامعة بابل561ثانوية المستقبل للبناتعلميحوراء عبد عون عبد الحسين عباس1966231512106013

العلوم/جامعة بابل561اعدادية المسيب للبناتعلميتبارك صادق مهدي محسن1967231512117035

العلوم/جامعة بابل560ثانوية شط العرب للبناتعلميهاجر اكرم اسماعيل كريم1968231512124073

العلوم/جامعة بابل560ثانوية بابل للبنينعلميياسر عمار عبد الحسين مهدي1969231511021094

العلوم/جامعة بابل560اعدادية طليطلة للبناتعلميثريا احمد حمزه حسن1970231512092031

العلوم/جامعة بابل560اعدادية الفيحاء للبنينعلميحسين ساير عبيد مروان1971231511005038

العلوم/جامعة بابل559اعدادية الكندي للبنينعلمياحسان عهد جواد عبد الحسين1972231511007005
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العلوم/جامعة بابل559اعدادية الحلة للبنينعلميياسر توفيق حسن عرط1973231511020336

العلوم/جامعة بابل559اعدادية ام البنين للبناتعلميشهد باسم طالب جابر1974231512091054

العلوم/جامعة بابل559ثانوية الشموس للبناتعلميمريم رعد مهدي محمود1975231512101038

العلوم/جامعة بابل558اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزهراء كاظم زاير خدام1976231512127028

العلوم/جامعة بابل558ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميكرار عباس دوهان حسن1977231511166031

العلوم/جامعة بابل557اعدادية السجاد للبنينعلميمصطفى صادق طبك شرقي1978231511031097

العلوم/جامعة بابل557اعدادية الخنساء للبناتعلميأيالف عباس عبد الحسين كاظم1979231512087011

العلوم/جامعة بابل557اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزهراء بدر محمد سعود1980231512123036

العلوم/جامعة بابل557اعدادية الربيع للبناتعلميزينب حسين علي سلومي1981231512098052

العلوم/جامعة بابل557اعدادية اليقظة للبناتعلمينوره كاظم عبد الهادي هاني1982231512089110

العلوم/جامعة بابل557اعدادية المسيب للبنينعلميعلي نوماس طلب ساري1983231511009102

العلوم/جامعة بابل557اعدادية بنت الهدى للبناتعلميعلياء عادل ناظم راشد1984231512121056

العلوم/جامعة بابل556ثانوية الشموس للبناتعلميايات عبد الكريم عبد الحسن سلمان1985231512101003

العلوم/جامعة بابل556اعدادية بنت الهدى للبناتعلميعبير حسن مظلوم كاظم1986231512121054

العلوم/جامعة بابل556اعدادية الطليعة للبناتعلميبان صالح شاكر جعفر1987231512088048

العلوم/جامعة بابل556اعدادية المسيب للبناتعلميزينب عباس نعمه عبود1988231512117080

العلوم/جامعة بابل555اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد محمد عباس كاظم1989231511020036

العلوم/جامعة بابل555اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء علي عبد احمد1990231512090096

العلوم/جامعة بابل555اعدادية االمام علي للبنينعلميزين العابدين علي احمد عبود1991231511002119

العلوم/جامعة بابل554اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد خالد مهدي عمران1992231511005123

العلوم/جامعة بابل554اعدادية السجاد للبنينعلميخلدون طارق طبك شرقي1993231511031033

العلوم/جامعة بابل554اعدادية الزهراء للبناتعلميضحى سعيد صاحب عبد1994231512109164

العلوم/جامعة بابل553اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء ناهي عطيه مصحب1995231512090104

العلوم/جامعة بابل553ثانوية الخلود للبناتعلميبيداء حاتم عزيز سلمان1996231512137010

العلوم/جامعة بابل553اعدادية الثورة للبناتعلميريام موسى جعفر خليل1997231512086052

العلوم/جامعة بابل553اعدادية الخنساء للبناتعلميسجى اسعد عبد الكريم حسن1998231512087126

العلوم/جامعة بابل552اعدادية الحلة للبنينعلميسيف جواد كاظم عاشور1999231511020143

العلوم/جامعة بابل552اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين عباس فاضل فارس2000231512127015

العلوم/جامعة بابل552ثانوية ميسلون للبناتعلميزهراء عبداالمير كاظم كشاش2001231512080043

العلوم/جامعة بابل552اعدادية الطليعة للبناتعلميسماهر منصور حسن عبد الرسول2002231512088211

العلوم/جامعة بابل552ثانوية المستنصرية للبناتعلميزينب جاسم محمد شاكر2003231512116017

العلوم/جامعة بابل552اعدادية المحاويل للبناتعلميكواكب رحيم مرداس خضير2004231512115092

العلوم/جامعة بابل552ثانوية الزرقاء للبناتعلميهاله مهند اسماعيل حقي محمد عطا2005231512108051

العلوم/جامعة بابل552ثانوية الزرقاء للبناتعلميافراح احمد ناجي عبيد2006231512108005
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العلوم/جامعة بابل552ثانوية الزرقاء للبناتعلميشهد حسن رزاق كريم2007231512108032

العلوم/جامعة بابل552اعدادية الحلة للبنينعلمييوسف ماجد شهاب احمد2008231511020355

العلوم/جامعة بابل551.7ثانوية التحرير للبناتعلميزينب حسن حمزه حسن2009231512096044

العلوم/جامعة بابل551.4ثانوية الحلة للمتميزاتعلميآمنه مرتضى كاظم جاسم2010231512132002

العلوم/جامعة بابل551اعدادية الثورة للبنينعلمياحمد علي جاسم محمد2011231511003019

العلوم/جامعة بابل551اعدادية طليطلة للبناتعلميامال عبداالمير كاظم عباس2012231512092012

العلوم/جامعة بابل551ثانوية الكفاح للبناتعلميأبهار هادي عباس مظلوم2013231512113001

العلوم/جامعة بابل551اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميمنار علي حسين سالم2014231512123090

العلوم/جامعة بابل550اعدادية الجماهير المختلطةعلميامير عماد كاظم حسان2015231511183008

العلوم/جامعة بابل550ثانوية الوركاء للبناتعلميزينه خضير شاكر محمد2016231512079018

العلوم/جامعة بابل550ثانوية دجلة للبناتعلميدعاء كاظم عبيد حسن2017231512107013

العلوم/جامعة بابل549ثانوية عرفات المختلطةعلمينمير محمد حسان ضامن2018231511161019

العلوم/جامعة بابل549اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعبد هللا عماد كاظم خضير2019231511012071

العلوم/جامعة بابل548اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميندى مزهر كاظم خاجي2020231512142144

العلوم/جامعة بابل548ثانوية النيل للبنينعلميحسن مظهر صكب جاسم2021231511033045

العلوم/جامعة بابل548ثانوية النجوم للبنينعلميهيثم جاسم خير هللا جاسم2022231511030040

العلوم/جامعة بابل548ثانوية البشائر للبنينعلميمحمد سالم عبيد حسون2023231511028026

العلوم/جامعة بابل548ثانوية الجامعة للبنينعلميمرتضى حيدر حسن عبد هللا2024231511067148

العلوم/جامعة بابل548ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه غالب نايف ناصر2025231512083014

العلوم/جامعة بابل548ثانوية الغدير للبناتعلمياسراء خالد عبد الجبار محمد2026231512131002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل656ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلمياستبرق صابح حسن علوان2027231512145003

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل635ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميعلي عبد الجبار منعم كاظم2028231511038049

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل634اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء حسين غني حمود2029231512088124

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل632اعدادية المحاويل للبناتعلميرند مهدي حمزة عبيد2030231512115050

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل632اعدادية الربيع للبناتعلميزهراء أكرم عبدالصاحب علي2031231512098041

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل630ثانوية الحلة للبناتعلميساره محمد جابر كاظم2032231512100032

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل628ثانوية الحكيم للبنينعلميمظفر عقيل حيدر عبد2033231511044061

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل626اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد فخري طالب عبد هللا2034231511005130

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل626ثانوية الباقر للبناتعلميزينب عالوي مكي عوده2035231512105021

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل625اعدادية بنت الهدى للبناتعلميسجى عبد الرزاق برتو درويش2036231512121047

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل623ثانوية البتول  للبناتعلميزهراء عادل علي حسين2037231512104018

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل622اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى يوسف محمد سعيد2038231511020319

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل616.8ثانوية بابل للبنينعلميمحمد فاضل عباس سلمان2039231511021078

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل615ثانوية الحوراء للبناتعلميهبه محمد حسون حمد2040231512103083
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل615اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميصفا نزار فيصل عبود2041231512142100

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل615اعدادية الحلة للبنينعلميعلي حيدر عمران عباس2042231511020179

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل614.5ثانوية الحلة للمتميزاتعلمينرجس تحسين عباس حنتوش2043231512132056

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل614اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميعهد محمد فاتح مصطفى2044231512119125

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل614اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمينرجس عايد ناهي عبد2045231512119155

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل614اعدادية الحلة للبنينعلميعلي صباح عباس حسون2046231511020192

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل611اعدادية الزهراء للبناتعلميثناء حيدر جواد عبد الكاظم2047231512109051

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل611اعدادية الطليعة للبناتعلميحسناء جبار عبد هللا سعيد2048231512088065

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل611ثانوية المستقبل للبناتعلميأنوار عبد هللا عليوي كاظم2049231512106002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل611ثانوية الكفاح للبناتعلميفاطمه حيدر جاسم منصور2050231512113052

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610ثانوية الحوراء للبناتعلميزهراء قاسم عبد هللا حمزه2051231512103022

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء علي جبر عبود2052231512092064

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610اعدادية الخنساء للبناتعلميمالك زيد هشام جليل2053231512087174

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610اعدادية الكندي للبنينعلميرضا باسم فاضل خضر2054231511007045

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمهيمن علي حسين اسود2055231511012143

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610ثانوية الحكيم للبنينعلمييوسف مظفر كاظم جواد2056231511044069

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل609ثانوية المستنصرية للبناتعلميهجران ستار حياوي عواد2057231512116039

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل608اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر عامر علوان كاظم2058231511020107

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل607اعدادية الطليعة للبناتعلميميس محمد عباس جواد2059231512088307

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل606اعدادية المسيب للبناتعلميهدى حيدر محمد عبد النبي2060231512117145

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل605اعدادية الكفل للبنينعلميوسام محمد حميد صاحب2061231511032105

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل605ثانوية بابل للبنينعلميحيدر سلمان محمد علي حمود2062231511021031

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل605اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد حليم عمران سايع2063231511020018

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل605اعدادية طليطلة للبناتعلميهدى محمد عبدالحسن عناد2064231512092129

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل604.5ثانوية التحرير للبناتعلمياسراء محمد تايه محمد2065231512096008

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل604اعدادية المدحتية للبناتعلميابرار علي حسين حميد2066231512090012

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل604اعدادية المسيب للبناتعلميحوراء محمد حسن االحمر2067231512117048

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل604اعدادية الطليعة للبناتعلمينرجس علي عبد هللا علي2068231512088314

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل603إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميحيدر حمزه عبد االمير سعدون2069231511205010

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل603اعدادية المحاويل للبنينعلميمروان نوري عبيد دواي2070231511008157

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل603اعدادية الطليعة للبناتعلميوسناء رأفت طالب محمد2071231512088345

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602.2ثانوية الحلة للمتميزاتعلميروز ضياء نعيم رزوقي2072231512132022

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602اعدادية المحاويل للبنينعلميصالح سعد مهدي حميد2073231511008074

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602اعدادية المسيب للبناتعلميمها محمد حسين محمد علي2074231512117131
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل601اعدادية االقتدار المختلطةعلمياحمد منصور هادي حسين2075231511164007

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل601ثانوية ذي قار للبنينعلميزين العابدين صادق اسود طاهر2076231511024024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل601اعدادية طليطلة للبناتعلميغصون حسين عليوي ناصر2077231512092102

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل600ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمحمد حيدر عبد علي حسن2078231511047057

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل600اعدادية الغساسنة للبناتعلميزينب علي نور جعفر2079231512077040

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل600ثانوية الجامعة للبنينعلميعلي اسماعيل عبد االمير نجم2080231511067094

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل600ثانوية الحلة للبناتعلميحنين رزاق جهاد ناصر2081231512100012

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599.7ثانوية بابل للبنينعلميمهند رافع سليم عبود2082231511021093

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء علي عبد العباس عبد السلطان2083231512087098

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميآيات اسماعيل جاسم هدابي2084231512141002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599ثانوية الدوحة المختلطةعلميحيدر نعمة كاظم حسين2085231511176013

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599اعدادية طليطلة للبناتعلميمها حليم عبيس مهدي2086231512092114

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل598.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزهراء احمد رزوقي خليل2087231512132024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل598ثانوية الحوراء للبناتعلميآيات عالء حمزه محمود2088231512103002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل598اعدادية طليطلة للبناتعلميفاطمه علي حسين حمزه2089231512092105

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل598اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء قاسم هادي مهدي2090231512142067

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل597ثانوية الطبري للبنينعلميسيف علي حسين جاسم2091231511061025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل597اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد احمد محسن حسان2092231511007104

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل597اعدادية بنت الهدى للبناتعلميبشائر حيدر منصور صالح2093231512121012

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل597اعدادية الفيحاء للبنينعلمينور الدين علي عبود نور2094231511005153

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596.4ثانوية بابل للبنينعلميرضوان عبد المهدي كاظم هدالن2095231511021035

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميلبنى حسن كاظم رداد2096231512140025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميازهار مهدي باقر جواد2097231512127002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596ثانوية شط العرب للبناتعلميآيات جاسم محمد معصوم2098231512124003

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595.6ثانوية التحرير للبناتعلميرغد حميد عبدالشهيد محمدرضا2099231512096034

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحيدر ادريس كريم علي2100231511047028

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية المحاويل للبنينعلميحسن عادل جواد مهدي2101231511008037

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية طليطلة للبناتعلميانمار منتصر عبداالمير علي2102231512092014

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية الكوثر للبناتعلميطيبه حسن هادي موسى2103231512114088

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية الهاشمية للبنينعلميرياض قاسم عبد مباشر2104231511019093

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميمروه عامر رضا مخيف2105231512123086

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية الثورة للبنينعلميكرار مسلم علوان عبد2106231511003129

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية الطليعة للبناتعلميسجى رحيم محمد حمادي2107231512088202

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية الفاو للبناتعلميهديل كامل عبيس عمران2108231512111072
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594ثانوية التحرير للبناتعلميتبارك مكي فاضل عبدالحسين2109231512096022

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية االمام علي للبنينعلميوسام عبد أيوب حميد علي2110231511002313

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل593ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميعلي سلمان طالب شاني2111231511188045

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل592اعدادية المدحتية للبناتعلميعال عبدالحسن علي حبيب2112231512090167

علوم البنات/جامعة بابل640الخارجياتعلميساره شاكر ناجي ناصر2113231512401004

علوم البنات/جامعة بابل606اعدادية المحاويل للبناتعلميرند عبد الهادي محمد جسام2114231512115048

علوم البنات/جامعة بابل602ثانوية شط العرب للبناتعلميحنين عدي عارف عبادي2115231512124020

علوم البنات/جامعة بابل599ثانوية الفضائل للبناتعلميميساء مؤيد محمد هاشم2116231512112029

علوم البنات/جامعة بابل583اعدادية الثورة للبناتعلميرحاب حيدر حسن عذاب2117231512086042

علوم البنات/جامعة بابل575اعدادية المسيب للبناتعلميغسق حسين مهدي حسون2118231512117109

علوم البنات/جامعة بابل571اعدادية الثورة للبناتعلميمها عادل حسين راضي2119231512086113

علوم البنات/جامعة بابل570اعدادية الخنساء للبناتعلميرهام علي سعيد جاسم2120231512087082

علوم البنات/جامعة بابل570ثانوية المناذرة للبناتعلمياسهار حاتم كريم مجيد2121231512078006

علوم البنات/جامعة بابل569اعدادية المسيب للبناتعلميفاطمه خالد جاسم خضر2122231512117114

علوم البنات/جامعة بابل569اعدادية طليطلة للبناتعلميرحاب سلمان محسن عالوي2123231512092049

علوم البنات/جامعة بابل568اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميطيف منصور حسين مانع2124231512142107

علوم البنات/جامعة بابل568ثانوية المناذرة للبناتعلميزينب مقداد محمد ياسر2125231512078038

علوم البنات/جامعة بابل567اعدادية الطليعة للبناتعلميتبارك مبدر هالل كاظم2126231512088059

علوم البنات/جامعة بابل566ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميلقاء حسين عبد حراب2127231512140026

علوم البنات/جامعة بابل566اعدادية طليطلة للبناتعلميافراح عباس يوسف عبدالقادر2128231512092011

علوم البنات/جامعة بابل565اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء جواد كاظم عبد2129231512090085

علوم البنات/جامعة بابل564ثانوية عدن للبناتعلميغصون غسان كريم كشاش2130231512076026

علوم البنات/جامعة بابل563ثانوية االفاق للبناتعلميسجى اياد عبد هادي2131231512144009

علوم البنات/جامعة بابل563اعدادية طليطلة للبناتعلميزينب طارق علي ناجي2132231512092072

علوم البنات/جامعة بابل558ثانوية الفضائل للبناتعلميهديل محمد علي حسين2133231512112034

علوم البنات/جامعة بابل558ثانوية الرفعة للبناتعلميتبارك عالء عبدالكاظم غالي2134231512081009

علوم البنات/جامعة بابل556ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميزينه نزار علي عمران2135231512138028

علوم البنات/جامعة بابل556اعدادية الكوثر للبناتعلميلبنى بسيم بريسم ظاهر2136231512114109

علوم البنات/جامعة بابل553اعدادية الربيع للبناتعلميزهراء حمزه فرفري أبراهيم2137231512098042

علوم البنات/جامعة بابل552ثانوية ميسلون للبناتعلمينور الهدى عالء حسين عباس2138231512080081

علوم البنات/جامعة بابل551اعدادية الثورة للبناتعلميرسل علي رزاق كريم2139231512086045

علوم البنات/جامعة بابل550ثانوية الزرقاء للبناتعلميضحى حيدر عبعوب عبد2140231512108035

علوم البنات/جامعة بابل550اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمنى علي حرفش عيدان2141231512142135

علوم البنات/جامعة بابل548ثانوية الصادق المختلطةعلميغفران محمد بدر عبد الحسين2142231512172011
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علوم البنات/جامعة بابل548اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمياالء مجيد كاتب عبود2143231512127006

علوم البنات/جامعة بابل546ثانوية الخلود للبناتعلميريام ناجح عبد المهدي شبيب2144231512137024

علوم البنات/جامعة بابل546ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميآيات سعد نوماس عباس2145231512188002

علوم البنات/جامعة بابل545اعدادية بلقيس للبناتعلميآمنه جبار عمران جوده2146231512120003

علوم البنات/جامعة بابل544اعدادية طليطلة للبناتعلميساره خضير عبيس مزعل2147231512092080

علوم البنات/جامعة بابل544اعدادية الخنساء للبناتعلمينور محمد ابراهيم جبار2148231512087192

علوم البنات/جامعة بابل544اعدادية المسيب للبناتعلميحنين حسين عبد الكاظم نجم2149231512117045

علوم البنات/جامعة بابل543ثانوية مهدي البصير للبناتعلميزهراء داود مالك داود2150231512133004

علوم البنات/جامعة بابل543اعدادية المسيب للبناتعلميرؤى عقيل مسلم جسام2151231512117057

علوم البنات/جامعة بابل543ثانوية الحوراء للبناتعلميبراء فالح هادي عبيس2152231512103010

علوم البنات/جامعة بابل543ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميسارة حسين عبد هللا جدوع2153231512128020

علوم البنات/جامعة بابل542اعدادية الربيع للبناتعلميرغد عادل لفته شاتي2154231512098034

علوم البنات/جامعة بابل542اعدادية المحاويل للبناتعلميزينه علي حمزة عالوي2155231512115062

علوم البنات/جامعة بابل542اعدادية الطليعة للبناتعلميانعام صادق هادي عبد علي2156231512088035

علوم البنات/جامعة بابل542ثانوية الحوراء للبناتعلميزينب سالم كاظم محمد حسين2157231512103027

علوم البنات/جامعة بابل542اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء صالح هادي حسين2158231512087054

علوم البنات/جامعة بابل542ثانوية اآلمال للبناتعلميبراق رحيم محسن علوان2159231512118013

علوم البنات/جامعة بابل541اعدادية الثورة للبناتعلميحنين ابراهيم كاظم شاني2160231512086032

علوم البنات/جامعة بابل541اعدادية الجماهير المختلطةعلميرفل حاكم محمد مهلي2161231512183005

علوم البنات/جامعة بابل540اعدادية طليطلة للبناتعلميزينب لطيف وهاب جبر2162231512092079

علوم البنات/جامعة بابل540إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلمينوره عماد حسين عبد الكاظم2163231512205011

علوم البنات/جامعة بابل540ثانوية الرفعة للبناتعلميرقيه احمد راشد حمد2164231512081018

علوم البنات/جامعة بابل539ثانوية المستنصرية للبناتعلميدعاء رعد سعدي شاكر2165231512116011

علوم البنات/جامعة بابل538ثانوية السدة للبناتعلميبنين ماجد جاسم عبيد2166231512110012

علوم البنات/جامعة بابل538ثانوية الزرقاء للبناتعلميرفل محمد كريم عباس2167231512108022

علوم البنات/جامعة بابل538اعدادية المسيب للبناتعلميرقيه رياض حسن نايف2168231512117063

علوم البنات/جامعة بابل538اعدادية المسيب للبناتعلميهدير عبد حمزه عبد2169231512117147

علوم البنات/جامعة بابل538اعدادية الزهراء للبناتعلميهند علي كاظم جبر2170231512109246

علوم البنات/جامعة بابل538ثانوية اآلمال للبناتعلميرسل موحان خليل محمد2171231512118023

علوم البنات/جامعة بابل538اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميلبنى رعد عبد االمير رخيص2172231512142123

علوم البنات/جامعة بابل537اعدادية الربيع للبناتعلميرند بهاء علي محي2173231512098037

علوم البنات/جامعة بابل537اعدادية الفاو للبناتعلميفاطمه محمد حسن جواد2174231512111055

علوم البنات/جامعة بابل537ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميحنان نشمي عبد هايت2175231512145013

علوم البنات/جامعة بابل537اعدادية الخنساء للبناتعلميهند كامل علي حسين2176231512087202
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علوم البنات/جامعة بابل536ثانوية الكفاح للبناتعلمينور قصي عبدالصاحب جاسم2177231512113065

علوم البنات/جامعة بابل536ثانوية الخلود للبناتعلميأيالف محمد نعمه حسن2178231512137005

علوم البنات/جامعة بابل536ثانوية التحرير للبناتعلمينور علي عباس حمزه2179231512096080

علوم البنات/جامعة بابل536اعدادية الربيع للبناتعلميياسمين عماد عبدالحسن خنياب2180231512098121

علوم البنات/جامعة بابل535اعدادية المسيب للبناتعلميصبا ثامر جليل احمد2181231512117104

علوم البنات/جامعة بابل535اعدادية المدحتية للبناتعلميفاطمه حيدر حبيب حسين2182231512090182

علوم البنات/جامعة بابل535اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب فالح عباس صالح2183231512120051

علوم البنات/جامعة بابل535ثانوية ابن رشد للبناتعلميحنين سامي محمود عبد الحمزه2184231512099004

علوم البنات/جامعة بابل535اعدادية الفاو للبناتعلمينور مصطفى محسن عبد علي2185231512111071

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميايات حسين علي جالب2186231512123007

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية طليطلة للبناتعلمينبراس علي راهي جاسم2187231512092117

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية اسماء للبناتعلميحنين علي تركي عبود2188231512093029

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية الطليعة للبناتعلميبنين وصفي عبد الجليل لفته2189231512088057

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميسميه حافظ عبيد حميدي2190231512123063

علوم البنات/جامعة بابل534ثانوية التحرير للبناتعلميمنار حيدر رزاق كاظم2191231512096073

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية اسماء للبناتعلميخلود مراد بديوي عبد2192231512093034

علوم البنات/جامعة بابل534ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميوعد غالب برهي فهد2193231512145049

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية الربيع للبناتعلمينور الهدى جبار حمزه ساجت2194231512098099

علوم البنات/جامعة بابل534اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميساره احمد عبد الحسين عبد الحسن2195231512123052

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية بلقيس للبناتعلميفتاة حيدر عبد زيد حسين2196231512120099

علوم البنات/جامعة بابل533ثانوية شط العرب للبناتعلميفاطمه رحيم حسين كاظم2197231512124057

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية اليقظة للبناتعلميدالل يحيى صالح عبيس2198231512089028

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم عباس دعيج نجم2199231512087173

علوم البنات/جامعة بابل533ثانوية قرطبة للبناتعلميرفل عدنان خضر عصفور2200231512126034

علوم البنات/جامعة بابل533ثانوية الكفاح للبناتعلمينور الهدى عبدالزهره حميد سلمان2201231512113064

علوم البنات/جامعة بابل533ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميساره سامي هالل مشاري2202231512140020

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية الخنساء للبناتعلمينقاء محمد جواد احمد2203231512087185

علوم البنات/جامعة بابل532ثانوية االنفال المختلطةعلميابتهال باسم حسن كاظم2204231512169001

علوم البنات/جامعة بابل531ثانوية ميسلون للبناتعلميسارة نعمان فريج عبود2205231512080058

علوم البنات/جامعة بابل531اعدادية المحاويل للبناتعلميزينب عبد العظيم يونس كرو2206231512115060

علوم البنات/جامعة بابل530ثانوية قرطبة للبناتعلميدعاء رعد رحيم عباس2207231512126028

علوم البنات/جامعة بابل529ثانوية الباقر للبناتعلميابرار محمد حبيب كاظم2208231512105003

علوم البنات/جامعة بابل529ثانوية المسعودي للبناتعلمياالء عدي احمد عبد هللا2209231512095009

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية الزهراء للبناتعلميسجى كريم عبيس عبد2210231512109143
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علوم البنات/جامعة بابل529ثانوية اآلمال للبناتعلميهدى علي كاظم هاشم2211231512118056

علوم البنات/جامعة بابل529ثانوية الزرقاء للبناتعلميتبارك عبد الحسين هادي حمزه2212231512108008

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميسجى حيدر عبد الحسين محمد2213231512123058

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية الغساسنة للبناتعلميبتول غانم دليل وداي2214231512077013

علوم البنات/جامعة بابل529ثانوية المسعودي للبناتعلميسجى احمد خضير عبود2215231512095039

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية طليطلة للبناتعلمياسيل سلمان اعوج جغيل2216231512092008

علوم البنات/جامعة بابل528اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميدنيا محسن ديوان عجيل2217231512127021

علوم البنات/جامعة بابل528ثانوية الباقر للبناتعلميرواء رافع حسن كاظم2218231512105014

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية الكوثر للبناتعلمينورس ماهر محسن نايف2219231512114130

علوم البنات/جامعة بابل527ثانوية دجلة للبناتعلميغفران صبار هادي حسن2220231512107028

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية االقتدار المختلطةعلميأميمه محمد فرحان حسن2221231512164001

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك عبد زيد حسون عباس2222231512109046

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياديان ليث حيدر كاظم2223231512142006

علوم البنات/جامعة بابل527ثانوية المسعودي للبناتعلميناديه صالح عباس فاضل2224231512095056

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية حيفا للبناتعلميصفا كاظم جواد كاظم2225231512122036

علوم البنات/جامعة بابل526ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميبنين خليل حلبوص سوادي2226231512143005

علوم البنات/جامعة بابل526ثانوية الزرقاء للبناتعلميهدير هشام علي حميد2227231512108052

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية الطليعة للبناتعلميابتهال صالح هادي مزهر2228231512088015

علوم البنات/جامعة بابل526ثانوية دجلة للبناتعلميرغد ستار كريم عبد هللا2229231512107016

علوم البنات/جامعة بابل525اعدادية المدحتية للبناتعلميثناء عبود هاتف جواد2230231512090046

علوم البنات/جامعة بابل525ثانوية الرفعة للبناتعلميضفاف فالح عبد محيسن2231231512081038

علوم البنات/جامعة بابل525اعدادية الغساسنة للبناتعلميدعاء ماجد علي عناد2232231512077019

القانون/جامعة بابل597اعدادية بلقيس للبناتعلميمريم صالح محمد كاظم2233231512120109

القانون/جامعة بابل596اعدادية اسماء للبناتعلميازهار عبد علي صكبان وهيد2234231512093004

القانون/جامعة بابل571اعدادية القاسم للبنينعلميكرار مكصد هادي وصيخ2235231511006192

القانون/جامعة بابل565اعدادية بلقيس للبناتعلميأسراء محمد مزهر جواد2236231512120002

القانون/جامعة بابل564ثانوية الجامعة للبنينعلميزيد محمد راهي علي2237231511067062

القانون/جامعة بابل562ثانوية الوركاء للبنينعلميحسن محمد ضيدان خضير2238231511034024

القانون/جامعة بابل555.9ثانوية بابل للبنينعلميامين ماجد محي محمد رضا2239231511021019

القانون/جامعة بابل553الخارجياتعلمينورس احمد عباس كاظم2240231512401007

القانون/جامعة بابل552اعدادية الفيحاء للبنينعلميمجتبى احمد عبد الواحد محمد2241231511005119

القانون/جامعة بابل660ثانوية الرفعة للبناتادبيآيات محمد مجيد رشيد2242231522081007

القانون/جامعة بابل651ثانوية السدة للبناتادبينور حسن جبار اسدخان2243231522110036

القانون/جامعة بابل641ثانوية الرفعة للبناتادبيزياتين ستار غازي حمزه2244231522081041
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القانون/جامعة بابل632ثانوية الجزائر للبنينادبيناهض هاشم رشيد شالش2245231521043071

القانون/جامعة بابل627ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء حمزه ظاهر حبيب2246231522103016

القانون/جامعة بابل616ثانوية اآلمال للبناتادبيحوراء عقيل كريم حسين2247231522118007

القانون/جامعة بابل608اعدادية المسيب للبناتادبيسجا عبد اللطيف عبد محمد2248231522117058

القانون/جامعة بابل608اعدادية الفاو للبناتادبيسجا وليد مالك كاظم2249231522111031

القانون/جامعة بابل605ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيسيف محمد راشد عبد الحسين2250231521038023

القانون/جامعة بابل600اعدادية الطليعة للبناتادبيرسل زياد هاشم يوسف2251231522088017

القانون/جامعة بابل598ثانوية الجنائن للبناتادبيرغده رعد رحيم ناصر2252231522102011

القانون/جامعة بابل583اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران كاظم محمد جاسم2253231522127032

القانون/جامعة بابل582ثانوية البتول  للبناتادبيعال كريم خضير عباس2254231522104016

القانون/جامعة بابل579ثانوية الرفعة للبناتادبيفاتن زاهر هادي معارز2255231522081056

القانون/جامعة بابل578ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيوالء حسين علي زيدان2256231522128058

القانون/جامعة بابل578اعدادية بلقيس للبناتادبياالء حميد رشيد عبود2257231522120002

القانون/جامعة بابل577اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء بشار محمد جابر2258231522088020

القانون/جامعة بابل577اعدادية الفيحاء للبنينادبيفاضل حيدر فاضل عبد2259231521005040

القانون/جامعة بابل576اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه الزهراء عدنان صالل عبود2260231522087037

القانون/جامعة بابل576ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبياحمد حسين عليوي مهدي2261231521038004

القانون/جامعة بابل574ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء عماد علوان لطيف2262231522113020

القانون/جامعة بابل574اعدادية ام البنين للبناتادبيمنار نوري باقر محمود2263231522091048

القانون/جامعة بابل572ثانوية الزرقاء للبناتادبيرنين عبد الزهره منصور كاظم2264231522108014

القانون/جامعة بابل572ثانوية شط العرب للبناتادبيامل سالم علي محمد2265231522124002

القانون/جامعة بابل570ثانوية حلب المختلطةادبيزينب حسن حمد عبود2266231522201010

القانون/جامعة بابل565ثانوية الحكيم للبنينادبيمصطفى حسين عبيد حسن2267231521044032

القانون/جامعة بابل563اعدادية ام البنين للبناتادبيمروه راضي هادي مهدي2268231522091046

القانون/جامعة بابل563ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي احسان ابراهيم ياسين2269231521043027

القانون/جامعة بابل563ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي فارس غني عبد الحسين2270231521043039

القانون/جامعة بابل563ثانوية شط العرب للبناتادبيزينه حيدر اركان علي2271231522124020

القانون/جامعة بابل562اعدادية الكندي للبنينادبيعلي فراس طه خضير2272231521007021

القانون/جامعة بابل560ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيحنين كاظم فرهود ابراهيم2273231522140006

القانون/جامعة بابل560ثانوية مأرب للبنينادبيبالل خليل ابراهيم موسى2274231521049005

القانون/جامعة بابل559اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء سعيد مال هللا علي2275231522088012

القانون/جامعة بابل559اعدادية الفيحاء للبنينادبيكرار طالب ناجي عبد هللا2276231521005044

القانون/جامعة بابل558اعدادية ام البنين للبناتادبياالء لؤي عباس محمدعلي2277231522091006

القانون/جامعة بابل558ثانوية البتول  للبناتادبيهبه علي خزعل خلف2278231522104026
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القانون/جامعة بابل558ثانوية المناذرة للبناتادبيزهراء كاظم حمزه عبد الرضا2279231522078018

القانون/جامعة بابل557اعدادية الجهاد للبنينادبيرسول مخلص عبد الكاظم غثوان2280231521004026

القانون/جامعة بابل556اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد عايد خليل حسن2281231522121024

القانون/جامعة بابل555ثانوية فلسطين للبناتادبيآية يحيى هاشم خضير2282231522084002

القانون/جامعة بابل554اعدادية الثورة للبناتادبيآمنه علي حسين هادي2283231522086004

القانون/جامعة بابل554ثانوية فلسطين للبناتادبيعبير عصري فاضل عليوي2284231522084019

القانون/جامعة بابل553ثانوية الحلة للبناتادبيبنين قاسم محمد عباس2285231522100008

القانون/جامعة بابل553اعدادية طليطلة للبناتادبينور احمد مجيد فليفل2286231522092071

القانون/جامعة بابل551ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيفاطمه نجم عبيد جازع2287231522140028

القانون/جامعة بابل551اعدادية الطليعة للبناتادبينبأ حيدر حمزه خضير2288231522088037

القانون/جامعة بابل550اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسين عامر كامل سيد2289231521005011

القانون/جامعة بابل549اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيعبير صالح سلمان فليح2290231522123032

القانون/جامعة بابل549ثانوية الجنائن للبناتادبيضفر عبدهللا علي عبيد2291231522102020

القانون/جامعة بابل549اعدادية الخنساء للبناتادبيسلسبيل باسل عباس سماوي2292231522087028

القانون/جامعة بابل547ثانوية النجوم للبناتادبيحنين محمد عبد االمير عبود2293231522130006

القانون/جامعة بابل547ثانوية الجزائر للبنينادبيمحمد عقيل عيسى جواد2294231521043055

القانون/جامعة بابل546اعدادية الخنساء للبناتادبيرنا تحسين علي ياس2295231522087016

القانون/جامعة بابل546ثانوية شط العرب للبناتادبيفاطمه عامر ناصر حسن2296231522124032

القانون/جامعة بابل545ثانوية المجد للبنينادبيموسى كاظم عبود جاسم2297231521025026

القانون/جامعة بابل545ثانوية البيان للبنينادبيحسين علي حسين عليوي2298231521014025

القانون/جامعة بابل545اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء عدنان جاسم محمد2299231522093041

القانون/جامعة بابل545اعدادية القاسم للبنينادبيمرتضى عبد الحميد كاظم حمادي2300231521006079

القانون/جامعة بابل543اعدادية الطليعة للبناتادبيآمنه علي عزيز عبد مسلم2301231522088002

القانون/جامعة بابل543ثانوية السهول المختلطةادبيحيدر ناظم حسين عبد2302231521182004

القانون/جامعة بابل543اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبتول صادق مجباس احمد2303231522119022

القانون/جامعة بابل542اعدادية طليطلة للبناتادبيحنين عالء عبداالمير عباس2304231522092016

القانون/جامعة بابل541ثانوية الباقر للبنينادبيياسر محمد عباس ظاهر2305231521046038

القانون/جامعة بابل541اعدادية كوثا للبنينادبيعامر داوي كاظم طرنان2306231521051047

القانون/جامعة بابل540ثانوية النجوم للبناتادبيلبنى عبد الرسول عبد الرضا جابر2307231522130039

القانون/جامعة بابل540اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب كريم جاسم عبد2308231522088023

القانون/جامعة بابل540ثانوية الزرقاء للبناتادبياسراء مزهر حسين علوان2309231522108002

القانون/جامعة بابل540اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتضى عائد علي ناصر2310231521002067

القانون/جامعة بابل540اعدادية الفاو للبناتادبيكوثر حامد مجيد حمزة2311231522111048

القانون/جامعة بابل540اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيطيبه اياد حسن علي2312231522123031
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القانون/جامعة بابل540ثانوية شط العرب للبناتادبيابتهال ثائر عبد الكاظم عمران2313231522124001

القانون/جامعة بابل539اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي حسين حنون عبد2314231521005027

القانون/جامعة بابل539ثانوية ميسلون للبناتادبيظفر كاطع خليل عبيس2315231522080044

القانون/جامعة بابل539ثانوية الرفعة للبناتادبيايات كريم جواد عايد2316231522081017

القانون/جامعة بابل539اعدادية حطين للبنينادبياحمد حميد شاكر رشيد2317231521023006

القانون/جامعة بابل538اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب عدنان عبد حسين2318231522123023

القانون/جامعة بابل538اعدادية عشتار للبناتادبيهاجر ناظم عبيد سلمان2319231522125057

القانون/جامعة بابل538اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد علي عالوي محسن عبد ايوب2320231521183058

القانون/جامعة بابل537اعدادية االسكندرية للبنينادبينعيم رزاق عبد الساده حسين2321231521001112

القانون/جامعة بابل537اعدادية االقتدار المختلطةادبيميالد مايح حسين شخير2322231521164046

القانون/جامعة بابل537ثانوية الجنائن للبناتادبيرسل جاسم كرم جاسم2323231522102009

القانون/جامعة بابل537اعدادية الفاو للبناتادبيفرقان عبد الرضا داود سلمان2324231522111046

القانون/جامعة بابل536اعدادية الخنساء للبناتادبيآيه محمد حسن عبود2325231522087002

القانون/جامعة بابل536الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيسامر لطيف عبد هللا ابراهيم2326231521035014

القانون/جامعة بابل536ثانوية حلب المختلطةادبيميس حامد صالح مهدي2327231522201014

القانون/جامعة بابل535ثانوية النيل للبنينادبيجعفر عبيس عبيد ناصر2328231521033016

القانون/جامعة بابل535اعدادية الطليعة للبناتادبيلينا سعد عبد كاظم2329231522088032

القانون/جامعة بابل534اعدادية بلقيس للبناتادبينهاد محمد خليفه منصور2330231522120034

القانون/جامعة بابل534اعدادية المسيب للبناتادبيحوراء كريم خضير عباس2331231522117030

القانون/جامعة بابل534ثانوية بيروت للبنينادبيليث حسين علي ناصر2332231521022036

القانون/جامعة بابل534اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد عبد الحميد عبد الجليل كاظم2333231521009082

القانون/جامعة بابل534ثانوية النيل للبنينادبيامجد سالم حمزه صبر2334231521033010

القانون/جامعة بابل533ثانوية ميسلون للبناتادبيرجوان ظاهر سعدون فرهود2335231522080016

القانون/جامعة بابل533ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء حسين كرم جبار2336231522102014

القانون/جامعة بابل531اعدادية االقتدار المختلطةادبيغدير ثائر عبيس مرزوك2337231522164011

القانون/جامعة بابل531اعدادية طليطلة للبناتادبيايه جمال محمود نجم2338231522092009

القانون/جامعة بابل531اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد حمزه عيدان كبسون2339231521017082

القانون/جامعة بابل531ثانوية االخوة المختلطةادبياحمد سالم نايف كويني2340231521212004

القانون/جامعة بابل530ثانوية ميسلون للبناتادبيافنان عبدالحمزة حسن علي2341231522080006

القانون/جامعة بابل530ثانوية الحلة للبناتادبيطيبه عامر عبيد عيدان2342231522100030

القانون/جامعة بابل530ثانوية البيان للبنينادبيعلي احمد عبد كاظم2343231521014048

القانون/جامعة بابل529اعدادية المسيب للبناتادبيضحى وليد عبد الواحد علوان2344231522117068

القانون/جامعة بابل529ثانوية الدرعية المختلطةادبيقيس منعم عبد علي ناهي2345231521170025

القانون/جامعة بابل529اعدادية القاسم للبنينادبيميثم عبد الحميد كاظم حمادي2346231521006090
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القانون/جامعة بابل529ثانوية النجوم للبنينادبيمحمد حسين علي زغير علوان2347231521030024

القانون/جامعة بابل528ثانوية الرفعة للبناتادبيابتهال علي مطر معله2348231522081012

القانون/جامعة بابل527اعدادية الفيحاء للبنينادبيضرغام حسن علي رميض2349231521005024

القانون/جامعة بابل527ثانوية النجوم للبناتادبينور محمد سعد برو2350231522130051

القانون/جامعة بابل527اعدادية الخنساء للبناتادبيامنه محمد حمزه دحام2351231522087005

القانون/جامعة بابل527ثانوية االنفال المختلطةادبيكاظم حسين ثويني فياض2352231521169034

القانون/جامعة بابل526ثانوية الخلود للبناتادبيزينب محمد يوسف محمد2353231522137019

القانون/جامعة بابل526ثانوية المناذرة للبناتادبيساره عباس طريطش هراطه2354231522078026

القانون/جامعة بابل526اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد ثامر عبيد ردام2355231521002011

القانون/جامعة بابل526ثانوية الجزائر للبنينادبيمحمد عالء حسن سعيد2356231521043056

القانون/جامعة بابل526ثانوية المستقبل للبناتادبيحوراء علي عبد الهادي راقب2357231522106001

القانون/جامعة بابل525اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه صالح حسن عبد الرضا2358231522087033

القانون/جامعة بابل525ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد حمزة عبيد حسين2359231521058001

القانون/جامعة بابل525اعدادية طليطلة للبناتادبيبراء علي عبد خليل2360231522092010

القانون/جامعة بابل525اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسين محمد فيصل مدب2361231521012022

القانون/جامعة بابل525ثانوية الطف المختلطةادبيحسين علي راجي حمود2362231521177004

القانون/جامعة بابل524اعدادية الفيحاء للبنينادبياحمد عبد االمير لويذ محمد2363231521005002

القانون/جامعة بابل524اعدادية المسيب للبنينادبيعلي عبد الحسن اسود المشكور2364231521009058

القانون/جامعة بابل524ثانوية ميسلون للبناتادبيفاتن حميد مجيد جاسم2365231522080049

القانون/جامعة بابل524ثانوية البيان للبنينادبيعلي حسين خضير عبيس2366231521014052

القانون/جامعة بابل524اعدادية االقتدار المختلطةادبياحمد خضير هادي كاظم2367231521164004

القانون/جامعة بابل523اعدادية الجماهير المختلطةادبيزيد مرزة حمزة نور2368231521183028

القانون/جامعة بابل523ثانوية االنفال المختلطةادبيعلي محي دبي عبد المهدي2369231521169027

القانون/جامعة بابل523اعدادية ام البنين للبناتادبيحنين ياسين كاظم كيطان2370231522091017

القانون/جامعة بابل522اعدادية المدحتية للبناتادبييسرى فاضل حسين جاسم2371231522090070

القانون/جامعة بابل522اعدادية حيفا للبناتادبيزينه عباس حمزه نايف2372231522122024

القانون/جامعة بابل521اعدادية االمام علي للبنينادبيأحمد عالء خيري خضير2373231521002003

القانون/جامعة بابل521اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمود ساجت ياسين خضير2374231521001092

القانون/جامعة بابل521ثانوية االسكندرية للبناتادبيهديل صادق غفوري حرجان2375231522094019

القانون/جامعة بابل520.6ثانوية التحرير للبناتادبينوره فارس عبد زيد خضير2376231522096013

القانون/جامعة بابل520إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيصفاء محسن هادي عبد الحليم2377231521205015

القانون/جامعة بابل520ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه يوسف حسن وهب2378231522112024

القانون/جامعة بابل520اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن مكصد هاشم محيميد2379231521005010

القانون/جامعة بابل520ثانوية مهدي البصير للبنينادبيامجد حامد حمزة محمد2380231521058002
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القانون/جامعة بابل520ثانوية المرتضى المختلطةادبيمصطفى حسين ملغيط حسين2381231521185017

القانون/جامعة بابل519اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيبراء جهاد مسلم عباس2382231522123006

القانون/جامعة بابل519اعدادية الكوثر للبناتادبيآيه عباس عليوي عبد الحسين2383231522114002

القانون/جامعة بابل519ثانوية البيان للبنينادبيحيدر ناصر حسين عبود2384231521014030

القانون/جامعة بابل518ثانوية النجوم للبناتادبيصفا رزاق جعفر ماجد2385231522130030

القانون/جامعة بابل518ثانوية الزرقاء للبناتادبيزهراء مؤيد عباس شندل2386231522108018

القانون/جامعة بابل518ثانوية الحلة للبناتادبينجاة محمد حسن حمد2387231522100039

القانون/جامعة بابل518اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم غالب سحاب بستان2388231522087045

القانون/جامعة بابل518اعدادية الكوثر للبناتادبيغدير مرزه حمزه بربوتي2389231522114043

القانون/جامعة بابل518اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهدى علي غافل روضان2390231522271029

القانون/جامعة بابل518اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه حميد صالح دخان2391231522093081

القانون/جامعة بابل517اعدادية الطليعة للبناتادبيرغده نمير عبد االمير حسين2392231522088019

القانون/جامعة بابل517ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي هاشم جمعه صجم2393231521038041

القانون/جامعة بابل517ثانوية الباقر للبناتادبيشهد عباس علي حسين2394231522105022

القانون/جامعة بابل517اعدادية طليطلة للبناتادبيبشرى عبدالحمزه كزار حسن2395231522092011

القانون/جامعة بابل516اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد مرزه حمزه حسن2396231521009083

القانون/جامعة بابل516اعدادية الجماهير المختلطةادبياسماء فالح مرعي حسين2397231522183001

القانون/جامعة بابل515اعدادية الكندي للبنينادبياحمد علي حسين عبيس2398231521007004

القانون/جامعة بابل515ثانوية الصادق المختلطةادبيمنتظر جميل حميزه عبيد2399231521172031

القانون/جامعة بابل515اعدادية الهاشمية للبنينادبيحيدر احمد اسعد جمعة2400231521019010

القانون/جامعة بابل515اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى عباس علوان عبد2401231522127023

القانون/جامعة بابل515اعدادية الكوثر للبناتادبيصبا حسين عليوي حسين2402231522114039

التمريض/جامعة بابل671ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد حيدر عبيد حسون2403231511029045

التمريض/جامعة بابل663اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء حميد كاظم عبد2404231512090090

التمريض/جامعة بابل662اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد جبار هجاوي عواد2405231511004084

التمريض/جامعة بابل662اعدادية الهاشمية للبنينعلميعلي سعد شاكر سماوي2406231511019130

التمريض/جامعة بابل661اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد قاسم جبار حمزه2407231511002025

التمريض/جامعة بابل659اعدادية القدس للبنينعلميمجتبى حسن جبار علي2408231511055065

التمريض/جامعة بابل658اعدادية الزهراء للبناتعلميفرزدق مرتضى كاظم عبيد2409231512109190

التمريض/جامعة بابل655اعدادية ام البنين للبناتعلميرتاج علي حسين عبد أالمير2410231512091023

التمريض/جامعة بابل654ثانوية الحوراء للبناتعلميياسمين حامد جواد كاظم2411231512103088

التمريض/جامعة بابل649اعدادية طليطلة للبناتعلميمريم رزاق بدري محي2412231512092109

التمريض/جامعة بابل647ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميشهد حمزه هاشم البو سوده2413231512188033

التمريض/جامعة بابل647اعدادية بنت الهدى للبناتعلمينور مقداد محمد حسن عباس2414231512121076
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التمريض/جامعة بابل646اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء فؤاد كاظم حسين2415231512090100

التمريض/جامعة بابل644اعدادية بلقيس للبناتعلميصفا عبد الكاظم عصفور عبيس2416231512120078

التمريض/جامعة بابل643اعدادية اليقظة للبناتعلميدعاء منذر طاهر منصور2417231512089027

التمريض/جامعة بابل643ثانوية الدوحة المختلطةعلميديار غالب عبد الكاظم جيثوم2418231512176005

التمريض/جامعة بابل642اعدادية طليطلة للبناتعلميمروه عدي علي حسين2419231512092108

التمريض/جامعة بابل642اعدادية االقتدار المختلطةعلميزهراء هادي ضعيف عبد2420231512164018

التمريض/جامعة بابل642ثانوية الصادق المختلطةعلميأفراح صالح محمد مشهد2421231512172001

التمريض/جامعة بابل642اعدادية اليقظة للبناتعلميزهراء جاسم محمد عبيس2422231512089041

التمريض/جامعة بابل641اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميدعاء حسين محمد مطر2423231512123019

التمريض/جامعة بابل640ثانوية الباقر للبناتعلميايمان سلمان فخري عباس2424231512105005

التمريض/جامعة بابل639اعدادية الطليعة للبناتعلميكوثر محمد احمد عطيه2425231512088277

التمريض/جامعة بابل639ثانوية الشموس للبناتعلميايمان فاضل عزوز كاظم2426231512101005

التمريض/جامعة بابل637اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمه احمد جبار عبد2427231512127051

التمريض/جامعة بابل637اعدادية الزهراء للبناتعلميايات امين كاظم احمد2428231512109025

التمريض/جامعة بابل636ثانوية الخلود للبناتعلميضحى خضير هاشم حسن2429231512137037

التمريض/جامعة بابل636اعدادية الغساسنة للبناتعلميآيات سمير حامد جبر2430231512077003

التمريض/جامعة بابل635اعدادية اليقظة للبناتعلميفاطمه كامل كيطان ترف2431231512089087

التمريض/جامعة بابل634ثانوية المستقبل للبناتعلمينسرين أحمد علكم باجي2432231512106030

التمريض/جامعة بابل634ثانوية النجوم للبناتعلمينرجس يوسف علوان بعنون2433231512130055

التمريض/جامعة بابل633ثانوية النجاة للبناتعلميزهراء ستار عويد سلمان2434231512139019

التمريض/جامعة بابل633ثانوية ميسلون للبناتعلميآيات محمد خليل حمزة2435231512080004

التمريض/جامعة بابل631اعدادية اليقظة للبناتعلمينهى صالح حسين دوهان2436231512089101

التمريض/جامعة بابل630إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميمروه غانم عبد علي كاظم2437231512205009

التمريض/جامعة بابل630ثانوية الصادق المختلطةعلميوصال محمد زغير عبيس2438231512172019

التمريض/جامعة بابل630اعدادية المدحتية للبناتعلميغفران صباح حيدر خليف2439231512090175

التمريض/جامعة بابل629اعدادية الخنساء للبناتعلميعذراء علي جواد كاظم2440231512087146

التمريض/جامعة بابل628اعدادية المدحتية للبناتعلميانفال احسان عيال ساجت2441231512090021

التمريض/جامعة بابل627اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميميساء يوسف حسن مورد2442231512119151

التمريض/جامعة بابل627ثانوية الجنائن للبناتعلميمها صباح كريم جاسم2443231512102037

التمريض/جامعة بابل626ثانوية الباقر للبناتعلمينبراس ابراهيم محمد جبار2444231512105037

التمريض/جامعة بابل625اعدادية طليطلة للبناتعلميضحى غانم مايح مصارع2445231512092095

التمريض/جامعة بابل624ثانوية الباقر للبناتعلميهبة كاظم عبدالزهرة راضي2446231512105044

التمريض/جامعة بابل624اعدادية طليطلة للبناتعلميافراح حسون عبيد سالم2447231512092010

التمريض/جامعة بابل623ثانوية االنفال المختلطةعلميشهالء حمزه عباس طاهر2448231512169012

257 من 72صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل562اعدادية ام البنين للبناتعلميامنه بدري فالح شمران2449231512091005

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل556ثانوية النيل للبنينعلميسجاد احمد عزيز نعمة2450231511033088

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل550اعدادية الكوثر للبناتعلميمروه جمال عبد الحسين عبد علي2451231512114110

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل547اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد عالء سلمان عباس2452231511020273

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل546ثانوية التوحيد المختلطةعلميعباس خليل فاضل عباس2453231511204016

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل545اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد عبد الجليل نايف كاظم2454231511008138

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل543اعدادية الثورة للبناتعلمينور الهدى عبد الحسين كاظم عليوي2455231512086119

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل542ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميعلي عدنان كريم مرزوك2456231511188047

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل542اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد علي كاظم علوان2457231511020275

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل542ثانوية التوحيد المختلطةعلميكاظم رشيد حسن هاشم2458231511204025

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل539ثانوية التوحيد المختلطةعلميعلي ياس خضير كاظم2459231511204021

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل537اعدادية الحلة للبنينعلميحسن عماد محمد رضا عبد هللا2460231511020075

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل535اعدادية المسيب للبناتعلميبشرى عطا اسماعيل كاظم2461231512117030

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل534اعدادية الثورة للبنينعلميمصطفى محمد غزوان فهد2462231511003165

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميخالد علي حسين سنيد2463231511012051

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533ثانوية ذي قار للبنينعلميمرتضى صبري مسلم محمد2464231511024060

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد احمد كاظم حسن2465231511067125

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل532اعدادية الكفل للبنينعلميمثنى خضير عباس كاظم2466231511032080

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل532اعدادية ام البنين للبناتعلميحنان علي عارف عبدالساده2467231512091015

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل532ثانوية االبرار للبنينعلميزين العابدين محسن ياسر منذور2468231511059019

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530اعدادية الحلة للبنينعلميعلي خليل عبد الحسين كاظم2469231511020181

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل529اعدادية الكفل للبنينعلميمحمد عبد الرضا ناصر حسين2470231511032086

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل529اعدادية ابن السكيت للبنينعلميحيدر صالح مهدي هادي2471231511040016

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528ثانوية االنفال المختلطةعلميمحمد حامد محمد هاشم2472231511169032

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528اعدادية الكندي للبنينعلميزين العابدين صافي صاحب مطرود2473231511007051

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل527اعدادية الكفل للبنينعلمياثير كاظم عبيس زباله2474231511032002

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل527ثانوية الحوراء للبناتعلمينوره هادي سعود حلو2475231512103078

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل527اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن سامي وهيب عبيد2476231511002071

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل527ثانوية الجنائن للبناتعلميهند علي حسن محيسن2477231512102045

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل526ثانوية العراق االهلية للبنينعلميغيث حسين جاسم عبد2478231511062018

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525ثانوية سبأ المختلطةعلميوسام يحيى عبود موسى2479231511191035

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525اعدادية المسيب للبنينعلميعلي عبد الستار عبد فضاله2480231511009094

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524اعدادية ام البنين للبناتعلميرقيه داود سلمان محمد2481231512091027

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلمينور حبيب عبد الحسن حسين2482231512083020
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االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء عبد الحسين كاظم عليوي2483231512086057

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523اعدادية المسيب للبنينعلميامين محمد رحمان منصور2484231511009022

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523ثانوية النيل للبنينعلميحيدر ياس خضير خليف2485231511033073

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد عماد كاظم عمران2486231511005129

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522اعدادية الخنساء للبناتعلميغفران عبد الرحمن احمد كاظم2487231512087153

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522ثانوية الغزالي المختلطةعلميجابر راجح جابر كاظم2488231511186007

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522اعدادية الفيحاء للبنينعلميليث سعد حسن ضعين2489231511005117

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522ثانوية المسعودي للبناتعلمينبأ عامر صالح ربيع2490231512095058

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521اعدادية االمام علي للبنينعلميكاظم مجيد عبيس شهيب2491231511002220

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521اعدادية االمام علي للبنينعلميغيث مهدي عبد فاضل2492231511002206

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521ثانوية سنجار المختلطةعلميعباس فيصل يوسف جاسم2493231511189017

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521اعدادية االمام علي للبنينعلميهاشم صادق هاشم حسن2494231511002309

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل520اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب محمد نعمه ابراهيم2495231512088181

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل520اعدادية الخنساء للبناتعلميجمانه عامر يوسف عبد الكريم2496231512087046

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل520اعدادية الشوملي للبنينعلميمؤيد صالح حسن غالي2497231511054136

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519ثانوية الدستور للبنينعلميعلي جبار مهدي حسن2498231511018053

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519ثانوية الرحمن المختلطةعلميابراهيم عبد الحسين عبد العالي علي2499231511165001

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزينب مبدر خلخال حسين2500231512123049

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519اعدادية الخنساء للبناتعلميضحى خالد خلف محمد2501231512087140

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميتبارك سالم عباس عمران2502231512141007

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519ثانوية الباقر للبنينعلميعبدهللا صالح حسن عمران2503231511046025

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518اعدادية الفيحاء للبنينعلميحمزه محمد كسار كاظم2504231511005045

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميدعاء اياد جابر عبيد2505231512119052

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلمياحمد علي حسين حسين اسماعيل2506231511012008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518اعدادية الربيع للبناتعلمينور كريم زنح هذال2507231512098104

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميآمنه كامل جواد كاظم2508231512141001

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميرانيا كاظم خليل محيميد2509231512123024

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517ثانوية شط العرب للبناتعلميزينب عبد الكريم كاظم حمود2510231512124042

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517ثانوية الطبري للبنينعلميعلي شمخي جبر شنان2511231511061038

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516ثانوية الرفعة للبناتعلميبثينه منصور بده مزعل2512231512081007

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516اعدادية العامل للبنينعلميعبد المهيمن محمد خضير عباس2513231511026028

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516اعدادية الحلة للبنينعلميياسر عامر نوري يوسف2514231511020342

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميسيف علي مزهر حمزه2515231511163008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516ثانوية الفضائل للبناتعلميرفقة كاظم عبدعلي ابراهيم2516231512112014
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االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعلي يحيى عبيد عجيل2517231511012098

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516اعدادية المشروع للبنينعلميثائر سعدون دويج فارس2518231511010027

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516ثانوية الصادق المختلطةعلميحسن خضير جابر راضي2519231511172008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516اعدادية الطليعة للبناتعلميسمر محمد محمود محمد2520231512088212

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل553اعدادية بنت الهدى للبناتادبيامنه جاسم محمد حسين2521231522121003

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل536اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهاجر حيدر رزاق عبيد2522231522121041

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533اعدادية الفاو للبناتادبيمريم سلمان عبد نافل2523231522111052

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل532ثانوية الزرقاء للبناتادبيبنين عامر عباس رشاد2524231522108007

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيوسام طاهر كاظم عبود2525231521163019

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء حليم كاظم حسين2526231522090026

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل515ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيامير عبد الحسين جمعه شغيدين2527231521199005

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعمران ناجي كاظم سلمان2528231521251135

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505اعدادية الحلة للبنينادبيمنتظر محمد ظافر احمد2529231521020049

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505ثانوية اليرموك المختلطةادبيكرار عبد علي رحيم تويه2530231521200023

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504ثانوية ابن رشد للبناتادبيهدير علي حسين عمران2531231522099030

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499اعدادية الجهاد للبنينادبيضياء حسن رحيم عبد2532231521004040

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499ثانوية الجزائر للبنينادبيعمر حيدر عبد االمير كاظم2533231521043043

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498اعدادية الخنساء للبناتادبيسلسبيل احمد موسى كاظم2534231522087027

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبينوره علي حمزه حسون2535231522138014

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497اعدادية الشوملي للبنينادبيحسين يوسف حظي علوان2536231521054032

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيرغد ثامر كريم حمزه2537231522142008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494اعدادية بلقيس للبناتادبينور يوسف غزال خلف2538231522120037

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494ثانوية الطبري للبنينادبيمحمد صالح مهدي ناجي2539231521061039

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494اعدادية ابن السكيت للبنينادبيذو الفقار مكي شمخي حمزه2540231521040014

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء محمد صالح هادي2541231522092030

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493ثانوية الحوراء للبناتادبيآيه محمد حسون حمد2542231522103001

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسان احمد جميل رشيد2543231521019006

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492اعدادية القاسم للبنينادبيمهيمن فاضل هادي سوادي2544231521006088

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490ثانوية النجوم للبناتادبيخنساء هادي عبيد حاجم2545231522130009

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا عمار جواد كاظم2546231521007013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489ثانوية الدستور للبنينادبيامير سعد عبد االمير فنجان2547231521018015

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489اعدادية الحلة للبنينادبيمكي حسين فاضل عباس2548231521020048

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489اعدادية الجهاد للبنينادبيياسر حافظ كاظم ناجي2549231521004103

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488ثانوية الصديق للبنينادبياحمد جواد كاظم عباس2550231521027002
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االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيابراهيم كطان شمران مهيدي2551231521193002

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487ثانوية الدستور للبنينادبياحمد خالد ابراهيم عبود2552231521018003

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487اعدادية الفيحاء للبنينادبيرسول محمد بدر سالم2553231521005017

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486اعدادية حطين للبنينادبيمحمد سامي نعيم صالح2554231521023047

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486اعدادية الجماهير المختلطةادبيكرار سعد صالح حسن2555231521183046

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي عباس زوري ياحي2556231521038034

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485ثانوية الطبري للبنينادبيحمزه عباس هالل كريم2557231521061014

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485ثانوية الزرقاء للبناتادبيصفا خالد محمد علوان2558231522108026

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد نعمه كاظم حسين2559231521183012

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485الخارجيونادبيعلي مهدي سالم ساجت2560231521400017

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485ثانوية شط العرب للبناتادبيتبارك صالح مهدي عبيد2561231522124005

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484ثانوية الغدير للبناتادبيرحاب حسن حمزه حسين2562231522131011

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعباس علي بجوج هندي2563231521063040

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483ثانوية الزرقاء للبناتادبيزينب عصام جميل ياسر2564231522108021

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمصطفى حسان كريم عبودي2565231521012060

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483ثانوية الدستور للبنينادبيعلي نوري سعيد هادي2566231521018044

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482اعدادية الهاشمية للبنينادبيمحمد حسين هادي كتاب2567231521019033

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482ثانوية سبأ المختلطةادبيعلي باسم طالب مزهر2568231521191015

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481ثانوية الجزائر للبنينادبياحمد اسماعيل كريم عامر2569231521043002

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481ثانوية الجزائر للبنينادبيذو الفقار عماد عبد الغني فيصل2570231521043015

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481اعدادية طليطلة للبناتادبينور حيدر محمدحسين كاظم2571231522092074

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481الخارجيونادبيعلي مهدي عبيس حداد2572231521400018

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم صفاء موسى جابر2573231522088034

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480اعدادية الكندي للبنينادبياحمد خلف حمزه عوده2574231521007003

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480ثانوية الجزائر للبنينادبيمرتضى محمد ناجي عيسى2575231521043062

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480اعدادية الفيحاء للبنينادبيبالل اسماعيل جبر عبد هللا2576231521005006

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيوالء رضا حسن سلمان2577231521163020

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حيدر كاظم عبد الرزاق2578231522087018

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479اعدادية طليطلة للبناتادبيزينب فاضل حمزه حسن2579231522092035

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479ثانوية البيان للبنينادبيعلي عذاب هادي عبيس2580231521014059

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين ماجد عبد شعالن2581231521172013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478ثانوية صفين المختلطةادبيعلي غانم عبيد حسين2582231521195013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478اعدادية الزهراء للبناتادبيسهاد رشيد خلبوص كرمد2583231522109073

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478ثانوية الحلة للبنينادبيمرتضى كريم عدنان ناصر2584231521015032
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االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478اعدادية الكوثر للبناتادبيبسمه اسماعيل عبيس ابراهيم2585231522114010

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477اعدادية العراق الجديد للبنينادبيهادي حسين علي جواد2586231521052096

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476اعدادية الزهراء للبناتادبيمروه باسم محان شاكر2587231522109088

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476اعدادية االندلس للبنينادبيبهاء عامر علي حسين2588231521042013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476الخارجيونادبيامير عبيد دخيل عباس2589231521400008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476اعدادية الخنساء للبناتادبيلبنى طه جاسم محمد2590231522087041

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء عباس عطيه معال2591231522107025

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476ثانوية النجوم للبناتادبيزينب علي شمران حمزه2592231522130022

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475ثانوية الصديق للبنينادبيكرار عمران محمد عباس2593231521027092

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475اعدادية الكفل للبنينادبيصادق عبد الحسين عبد زيد كيطان2594231521032026

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايمان محمد عمران عبود2595231522127003

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475ثانوية الحلة للبناتادبيفرح جواد خضير عباس2596231522100035

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475ثانوية ابن سينا للبنينادبيمحمد حسن عبود خليل2597231521029030

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475ثانوية الوركاء للبنينادبياكرم حيدر مالك عباس2598231521034020

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474ثانوية الجامعة للبنينادبيعلي كريم حبيب مشاري2599231521067027

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474ثانوية الدستور للبنينادبيعلي احسان ياسين علي2600231521018037

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474ثانوية الفضائل للبناتادبيعطاء طالب عباس عبدالساده2601231522112021

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474اعدادية ام البنين للبناتادبيبتول فالح عبدهللا عوض2602231522091009

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474ثانوية الجزائر للبنينادبيمصطفى عامر كريم زويد2603231521043068

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474ثانوية الحلة للبنينادبيالصالح مهدي علي جمعه2604231521015004

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيياسر خليل ابراهيم هاشم2605231521063086

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيحوراء عبد فزع جنجر2606231522140007

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرسل عامر رضا حسين2607231522127011

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473ثانوية الصادق المختلطةادبيحسن عبد الحمزه حسن خضير2608231521172010

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي صادق محي عباس2609231521052057

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد كاظم جاسم حسن2610231521006075

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية المدحتية للبنينادبيانمار ثامر عبيد نوشي2611231521017019

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية طليطلة للبناتادبينور الهدى بهجت كاظم سعيد2612231522092072

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية الطليعة للبناتادبيهبه كريم علي جعفر2613231522088041

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473اعدادية الفيحاء للبنينادبيغسان فيصل عبيد حمزه2614231521005037

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء شهيد كاظم حمر2615231522126024

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472ثانوية الطف المختلطةادبيمحمد مجيد حميد حسين2616231521177008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء احمد عبد الكريم عبد االمير2617231522117042

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472ثانوية الحلة للبناتادبيصفا فوزي كاظم حسين2618231522100028
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االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران علي محمود سعود2619231522127030

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمه حكيم ساجت جياد2620231522125046

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472ثانوية الوركاء للبنينادبيأمير ابراهيم عبيد علي2621231521034013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين احمد موسى مباشر2622231522120007

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد مرتضى تركي كريم2623231521012010

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472اعدادية الربيع للبناتادبيشهد علي حسن محي2624231522098060

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيفارس كاظم حطحوط كاظم2625231521063057

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471ثانوية الباقر للبنينادبيعقيل محمد جاسم محمد2626231521046021

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيكرار جاسم محمد عالوي2627231521063066

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471ثانوية نابلس المختلطةادبيمحمود خليبص حايف كريم2628231521194025

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471اعدادية طليطلة للبناتادبيهبه حيدر محمد كعيم2629231522092077

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471اعدادية الفيحاء للبنينادبيعمر عباس كاظم سلمان2630231521005036

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471اعدادية الخنساء للبناتادبيسالمة فالح خضير شاكر2631231522087026

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470اعدادية السدة للبنينادبيعماد كاظم امانه عبود2632231521016063

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعادل عبد االمير كامل جابر2633231521012033

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد هيثم عبدالهادي تركي2634231521065036

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470اعدادية القاسم للبنينادبيامير عليوي حسين دبعون2635231521006013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469ثانوية الباقر للبنينادبيمصطفى سامي جعفر محسن2636231521046033

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469ثانوية حلب المختلطةادبيحسين محمد حسين ناصر2637231521201010

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469ثانوية شط العرب للبناتادبيرحاب مهدي عبد الهادي راضي2638231522124012

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469ثانوية المؤمل للبنينادبيسجاد فاضل تركي عزيز2639231521060028

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468اعدادية اسماء للبناتادبياميره رشيد محمد حمزه2640231522093008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيصفاء عبد المحسن كريم علي2641231521053015

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468اعدادية االندلس للبنينادبيمحمد عبد الستار ناهي عبد عون2642231521042055

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468ثانوية النيل للبنينادبيحسن رعد عبد الحمزة شهد2643231521033020

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468ثانوية النيل للبنينادبياسامة ثامر علي كاطع2644231521033006

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468اعدادية كوثا للبنينادبياحمد سعد عبد الواحد ابراهيم2645231521051005

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468ثانوية مهدي البصير للبناتادبيهدى عبد الحسين كاظم عبيد2646231522133018

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيقاسم كريم ياسين عبد2647231521163012

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد اركان مخيف حسين2648231521052080

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468اعدادية الحلة للبنينادبيعلي فاضل عباس حسن2649231521020031

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467ثانوية الحلة للبناتادبيحوراء علي جابر خليل2650231522100013

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467ثانوية النجوم للبناتادبيزهراء نزار لطيف مهدي2651231522130020

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيساره صالح حسن عباس2652231522119046
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االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467ثانوية الوركاء للبناتادبيجنان حسين حاتم عذاب2653231522079009

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبياحمد شاكر طاهر عبادي2654231521254005

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467ثانوية صفين المختلطةادبيميساء مالك بدران بستان2655231522195010

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467ثانوية الدستور للبنينادبياوس نجاح علي نصيف2656231521018018

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467اعدادية المسيب للبناتادبيرنا سعد ناصر حسين2657231522117039

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد راشد عبد المحسن مزعل2658231521173068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل640اعدادية اسماء للبناتعلمينور حامد حميد خليف2659231512093118

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل622اعدادية االقتدار المختلطةعلميعال باسم فاضل وصيخ2660231512164026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل611اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء صالل عبد صحن2661231512093055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل608ثانوية االفاق للبناتعلميظفر تحسين عبد الزهرة غضبان2662231512144012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل604ثانوية سبأ المختلطةعلميحسين سعيد طاهر محمد2663231511191011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل602ثانوية شط العرب للبناتعلميايناس عيسى شبيب عبعوب2664231512124013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل600ثانوية الصادق المختلطةعلميبشرى رياض محسن حلواص2665231512172003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل596اعدادية االمام علي للبنينعلميآدم عبد العالي عبد الكريم خليل2666231511002036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل595ثانوية الرواد المسائية للبنينعلميمحمد اباذر يادكار موسى2667231511255032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592ثانوية ميسلون للبناتعلميانوار حسين يوسف محمد2668231512080010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592ثانوية النجوم للبناتعلمياليامين جاسم محمد امين2669231512130004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592اعدادية الزهراء للبناتعلميهاله مهدي حميد سعيد2670231512109230

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591ثانوية الصادق المختلطةعلمينبأ هادي كعين حمادي2671231512172016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590اعدادية اسماء للبناتعلميتقى علي حسن كاظم2672231512093025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590ثانوية الغدير للبناتعلميامنه مناف اسماعيل فاضل2673231512131007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل589اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميأمل خضر جواد توفيق2674231512119005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588اعدادية الكوثر للبناتعلميضحى محمد كاظم سلمان2675231512114086

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميكرار حيدر عبد االمير حمد2676231511205017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل586ثانوية اسمرة المختلطةعلميرحاب حسين كاظم صالح2677231512202004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل585اعدادية الكفل للبنينعلمياحمد عبد الكريم حسن مردان2678231511032006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل583ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميسحر جالل عبد االمير سلمان2679231512143017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل582ثانوية مريم العذراء للبناتعلميفاطمة خالد مزهر معين2680231512082038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581اعدادية المحاويل للبنينعلميرضا احمد عبد الرضا راشد2681231511008059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579اعدادية الطليعة للبناتعلميدعاء محمد احمد عطيه2682231512088085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579ثانوية االفاق للبناتعلميزهراء علي محمد ابراهيم2683231512144008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579ثانوية الصادق المختلطةعلميآمنه صادق كاظم حسن2684231512172002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578اعدادية كوثا للبنينعلميحسنين محمد حسن علي2685231511051031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578اعدادية كوثا للبنينعلميمصطفى كمال فواز احمد2686231511051135
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء علي ابراهيم عناد2687231512088141

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577اعدادية المدحتية للبناتعلميبسهيه علوان عبدالقادر مدب2688231512090035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577اعدادية الشوملي للبنينعلمياحسان عبد الكاظم عبد الحسن عيدان2689231511054012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574اعدادية الجماهير المختلطةعلميسجاد جاسم محمد جبر2690231511183023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميسجاد ابراهيم عوده محمد2691231511188028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل572اعدادية الربيع للبناتعلميبيادر نبيل كريم جاسم2692231512098021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571ثانوية الجزائر للبنينعلميكرار ثامر سعيد عليوي2693231511043046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571اعدادية الجماهير المختلطةعلميسجاد علي هالل صويح2694231511183026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570ثانوية الطبري للبنينعلميمحمد علي مالك هاتف2695231511061057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570اعدادية الثورة للبناتعلميفاطمه حسين خلف كاظم2696231512086098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569ثانوية اآلمال للبناتعلميلهيب عماد رحيم عمران2697231512118045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569اعدادية الزهراء للبناتعلميخالده مهدي صالح سلمان2698231512109065

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569اعدادية الجماهير المختلطةعلميحيدر علي هادي عبد علي2699231511183018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568ثانوية االسكندرية للبناتعلميبيداء علي حمود محمد2700231512094010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568اعدادية المحاويل للبنينعلمياحمد سالم عباس مرزه2701231511008010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567اعدادية بنت الهدى للبناتعلميصفا محمد هادي عبود2702231512121050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566ثانوية الحلة للبناتعلمينور عبد زيد راضي وناس2703231512100054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566اعدادية الغساسنة للبناتعلميناديه ارياح محمد حيدر2704231512077069

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566اعدادية طليطلة للبناتعلميعبير عادل يحيى محسن2705231512092098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565ثانوية شط العرب للبناتعلميبراء عمران صاحب علي2706231512124014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565ثانوية االفاق للبناتعلميغفران زاهر ضاري وداعه2707231512144018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565ثانوية الشموس للبناتعلميايمان عباس عبد الرحمن حسون2708231512101004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565اعدادية المدحتية للبناتعلميانوار سلمان عبيس حسين2709231512090022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565اعدادية طليطلة للبناتعلميبيان محمد غازي عبيد2710231512092027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564ثانوية شط العرب للبناتعلميناديه عبد الكريم قدوري خضير2711231512124067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء عبد الكريم عبد اليمه علي2712231512088137

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564ثانوية الوركاء للبناتعلمينغم باسم محمد مزبن2713231512079031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564اعدادية المسيب للبناتعلميرنا خالد عبيس ابراهيم2714231512117068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563اعدادية كوثا للبنينعلميحيدر محمد رزاق جبار2715231511051047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563اعدادية االقتدار المختلطةعلميفاطمه علي لعيبي محيل2716231512164030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميبشائر كريم عبد الحسن كاظم2717231512142021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562اعدادية بلقيس للبناتعلميغسق علي عبد الحسين عبد الرضا2718231512120086

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562اعدادية القاسم للبنينعلميزيد ثامر عبد علي2719231511006092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562ثانوية المستقبل للبناتعلميتكتم فليح حسن ناصر2720231512106010
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561ثانوية الرشيد للبنينعلميحسين عمران رحيم محسن2721231511065010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561ثانوية السهول المختلطةعلميمحمد حسين خلفه موسى2722231511182007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561اعدادية الفجر المختلطةعلميامير مجيد حميد ظاهر2723231511173012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561ثانوية الرحمن المختلطةعلميمحمد رضا كاظم خلف2724231511165039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560اعدادية طليطلة للبناتعلميايات جعفر جواد حسن2725231512092016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560اعدادية المشروع للبنينعلميمحمد اياد حمزه عبد2726231511010085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559اعدادية االمام علي للبنينعلميابراهيم سعد عبد علي حمادي2727231511002048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559ثانوية المرتضى المختلطةعلميعبير تركي جابر كاظم2728231512185013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559ثانوية الجامعة للبنينعلميعلي فراس خضير عباس2729231511067107

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559ثانوية النهروان المختلطةعلميحيدر فرحان حسن محمد2730231511181023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد سعدون مهاوش حسن2731231511001099

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558اعدادية الشوملي للبنينعلميعباس محمد عليوي جواد2732231511054084

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558ثانوية الصديق للبنينعلميمحمد ليث عدنان محمد جواد2733231511027053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم ميثم رسول حسن2734231512088295

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557ثانوية االسكندرية للبناتعلميزينة جميل جرو عبدهللا2735231512094026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556ثانوية مأرب للبنينعلميمناف نعمه تومان جاسم2736231511049055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميزينب حسين كزار ياكوت2737231512205005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556اعدادية الغساسنة للبناتعلميعبير ماجد علي عناد2738231512077052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556اعدادية الفاو للبناتعلميمريم صالح محمد عبيس2739231512111063

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556ثانوية دجلة للبناتعلميزينه حيدر حامد مزعل2740231512107023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلمينمارق قاسم عبد الحسين عبادي2741231512143029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555ثانوية قرطبة للبناتعلميامنه عبد الحسن بديوي غضبان2742231512126009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555اعدادية الجماهير المختلطةعلميزيد فرحان حسن موسى2743231511183022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555ثانوية الزرقاء للبناتعلمينور عباس فاضل حسن2744231512108048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555ثانوية الغدير للبناتعلميسرى حميد حمدي محمد2745231512131022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميسجى عباس مكطوف ناصر2746231512128024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554اعدادية بلقيس للبناتعلميأزهار جعفر صادق آيدين2747231512120001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554ثانوية السهول المختلطةعلميفاطمه موسى نعمه شلتاغ2748231512182004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554اعدادية الجماهير المختلطةعلمينجالء منصور سعد منصور2749231512183011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554اعدادية االسكندرية للبنينعلميباقر أنيس ابراهيم منصور2750231511001022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554اعدادية المحاويل للبناتعلميشهد خضير عباس عوده2751231512115076

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554ثانوية الجنائن للبناتعلميضحى حسين علي عبيد2752231512102030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي حامد عويد اسماعيل2753231511005093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554اعدادية المدحتية للبناتعلميألهام مهدي عبود حسين2754231512090001
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554ثانوية الشموس للبناتعلميتبارك صالح هندي صالح2755231512101011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميطيف عبد الزهره عبد الكاظم عبيد2756231512205008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553ثانوية التوحيد المختلطةعلميشهالء احمد سلمان عبيد2757231512204006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميشيماء عبد الكريم هدام حميدي2758231512119112

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميورود توفيق جواد توفيق2759231512119183

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552ثانوية الصادق المختلطةعلميسجى كريم محيسن مطلك2760231512172009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552اعدادية كوثا للبنينعلميعباس مجيد ميز منجل2761231511051076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل642ثانوية عدن للبناتعلميميالد حامد عبد الحمزه امين2762231512076032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619ثانوية التوحيد المختلطةعلميضحى هاشم مهدي حسين2763231512204007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612.8ثانوية التحرير للبناتعلميسهام ضرغام عبدالكاظم عبداللطيف2764231512096058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612اعدادية طليطلة للبناتعلميرؤى حسين عباس كريمش2765231512092047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل608اعدادية المحاويل للبناتعلميزهراء عويد هاشم عاصي2766231512115057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607اعدادية ام البنين للبناتعلميسميه سعد نجم عبد2767231512091051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل606اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميشهالء عزيز موسى عبد هللا2768231512119111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603ثانوية االنفال المختلطةعلميزهراء كاظم هادي سالم2769231512169010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمينور عائد ياسر كلف2770231512119160

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602اعدادية الفاو للبناتعلمينور انور شريف محمد2771231512111069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601ثانوية اآلمال للبناتعلمياسراء عباس محمد عبد2772231512118004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601ثانوية السدة للبناتعلميزهراء كاظم مشحن عبد2773231512110024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب زيدان لفته عبد هللا2774231512109124

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء مظهر بدر حمزه2775231512093059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597ثانوية النهروان المختلطةعلميحسين محسن حمزة كنفذ2776231511181017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596اعدادية كوثا للبنينعلميعباس برتو سيبان ضباح2777231511051073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595ثانوية الباقر للبنينعلميأحمد حسين صخيل عباس2778231511046001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595اعدادية الربيع للبناتعلمينور حميد جاسم حمزه2779231512098100

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل593اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميحوراء علي كاظم جواد2780231512142036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل593ثانوية مهدي البصير للبناتعلميديانا كريم عبد هللا شبيب2781231512133002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل592اعدادية الطليعة للبناتعلمينور حسنين هاشم طارش2782231512088320

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589ثانوية التسامح المختلطةعلميجعفر عبد الحسين محمد دخين2783231511192004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589اعدادية الكفل للبنينعلميمجتبى جاسم صياح مهدي2784231511032083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل588ثانوية سبأ المختلطةعلميرياض كامل عطيه شعالن2785231511191018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب محسن هادي هاشم2786231512120053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586ثانوية الصادق المختلطةعلميحسن محمد حسين حسن2787231511172009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586ثانوية المسعودي للبناتعلميزهراء فاقد عنون نعمه2788231512095035
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء علي كريم مهدي2789231512117072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581اعدادية الخنساء للبناتعلميسميه عباس جواد كاظم2790231512087131

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580اعدادية الجماهير المختلطةعلميمرتضى محمد هالل صويح2791231511183047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580اعدادية الثورة للبناتعلميساره فراس محمد حسن حميد2792231512086076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580اعدادية الطليعة للبناتعلميآمنه عامر عبد الحسين كاظم2793231512088004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580ثانوية الرفعة للبناتعلميمالذ حمزه شبيب حمزه2794231512081048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل579اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب محمد عبد الكاظم حسين2795231512120054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل579اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمالك داود سلمان درويش2796231512142134

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل579اعدادية السدة للبنينعلميسجاد عباس حمزه حسين2797231511016043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577اعدادية الكوثر للبناتعلميالحوراء فؤاد كاظم محمود2798231512114009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء فاضل عبد حمزه2799231512092066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574اعدادية الفاو للبناتعلميايمان حبيب جاسم محمد2800231512111009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب محسن علي ابراهيم2801231512127036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميسراب خضير حسين داعي2802231512143018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573اعدادية الحلة للبنينعلميمنتظر عباس عبد محمود2803231511020323

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميساره صباح كاظم حمود2804231512138029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه طالب عبد شنان2805231512109188

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571اعدادية ام البنين للبناتعلميدعاء حسين سلوم مهدي2806231512091019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل569ثانوية شط العرب للبناتعلميزينب حيدر حسين شهد2807231512124037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل651اعدادية الطليعة للبناتادبيايمان صباح بهجت مهدي2808231522088009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل649ثانوية الكفاح للبناتادبيدعاء عبدالكريم صبار علي2809231522113014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل643ثانوية النجاة للبناتادبيحوراء سعد كاظم عمران2810231522139013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل642اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حسن كامل صكبان2811231522109046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل640ثانوية ميسلون للبناتادبيسحاب رسول معيوف زبالة2812231522080034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل633اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء احمد فخري حسن2813231522088011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل632ثانوية الرفعة للبناتادبياسراء مهدي خليل شديد2814231522081016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل631ثانوية الباقر للبناتادبيساره محمد حمش عليوي2815231522105019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل629ثانوية الحلة للبناتادبيبنين عماد احمد عبد الرضا2816231522100007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624ثانوية الجنائن للبناتادبيرنا قحطان مهدي حسن2817231522102013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624ثانوية الزرقاء للبناتادبيميسم امجد كاظم شمخي2818231522108035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء قاسم هادي حسين2819231522137014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب احمد ابراهيم مريود2820231522123022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل622ثانوية الرفعة للبناتادبيصابرين علي جواد كريم2821231522081050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل621ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء فاضل عباس صالح2822231522112011
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل618ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيساره كاظم كديمي حمادي2823231522160007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616اعدادية الفاو للبناتادبيوديان ماجد عبد شبيب2824231522111068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615ثانوية الحسينية المختلطةادبيسحر حيدر مالك ستار2825231522187009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء حسين ابراهيم عمران2826231522081038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612ثانوية البواسل المختلطةادبيبحر ثامر مرزة حمزة2827231521174004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610اعدادية بلقيس للبناتادبيأسراء فاضل مزهر عبد الحمزه2828231522120001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607ثانوية فلسطين للبناتادبيرسل رعد عباس كاظم2829231522084011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607ثانوية الرفعة للبناتادبيغفران عقيل طالب سلمان2830231522081055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605ثانوية الحسينية المختلطةادبيحوراء حسين عباس سلمان2831231522187003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل604ثانوية الحلة للبناتادبيضحى فاضل عباس محمد2832231522100029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى كريم كاظم حمد2833231522109076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى حسن كامل صكبان2834231522109099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602ثانوية ابن رشد للبناتادبيورود كاظم كديمي حجار2835231522099032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600اعدادية اسماء للبناتادبيانفال حمزه مطشر ابراهيم2836231522093009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600ثانوية الزاكيات للبناتادبيزينب هشام عطاء صاحب2837231522135006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل599ثانوية شط العرب للبناتادبيعال سليم حمد محسن2838231522124027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598ثانوية الرشيد للبنينادبياحمد صباح مذود علوان2839231521065007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598ثانوية الحسينية المختلطةادبيريم حبيب عبد سادة محمد2840231522187007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598ثانوية النجاة للبناتادبيسجى سالم بدران ابو الميخ2841231522139027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594ثانوية المناذرة للبناتادبيفاطمه عباس زوري باهي2842231522078035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل592ثانوية الباقر للبنينادبيحسين حامد حسين علوان2843231521046009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل590اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب علي جواد حنون2844231522120019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل590اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيفاطمه يعرب رحيم كريم2845231522142019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل590اعدادية الجهاد للبنينادبيحمزه كاظم عوده كاظم2846231521004023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587اعدادية الكفل للبنينادبيسالم حمودي عبد مكوم2847231521032021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587اعدادية المسيب للبناتادبيشيماء خالد ابراهيم ياس2848231522117065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586ثانوية الحلة للبناتادبيمها كاظم عبد الحسن حمزه2849231522100037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586ثانوية ميسلون للبناتادبيزهراء علي محمد مرهون2850231522080025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585اعدادية بلقيس للبناتادبيسكينه كاظم عبد الساده وطيفي2851231522120022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنين محمد راضي حمادي2852231522127007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل584ثانوية الرفعة للبناتادبينور سعد عبيس عبيد2853231522081064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583ثانوية صفين المختلطةادبيزينب صادق عبيد نصار2854231522195005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583ثانوية الرفعة للبناتادبيآيات صباح حسن عليوي2855231522081006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582ثانوية شط العرب للبناتادبيزهراء عامر محمد هاشم2856231522124015
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582ثانوية شط العرب للبناتادبيريام حيدر عبيس محمد2857231522124014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581اعدادية المسيب للبناتادبيسرى علي مرعي جاسم2858231522117061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581اعدادية عشتار للبناتادبيزينب عمران خضير عباس2859231522125036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581ثانوية الرفعة للبناتادبيرواء محسن رحيم جاسم2860231522081034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578اعدادية الطليعة للبناتادبيآيمان محمد مهدي عباس2861231522088005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577اعدادية اسماء للبناتادبيبينات رزاق عبد هللا فرمان2862231522093016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577اعدادية اسماء للبناتادبينهايه سعدي حسين شكر2863231522093099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577اعدادية عشتار للبناتادبياسراء حميد علي عباس2864231522125001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577اعدادية المحاويل للبنينادبيحسام حسن عباس ضاحي2865231521008018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577اعدادية المحاويل للبناتادبيورده كاظم كميل اسماعيل2866231522115040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576اعدادية اسماء للبناتادبيهديل ثامر احمد حامد2867231522093111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل575اعدادية المدحتية للبناتادبينورالهدى نعمان صاحب مطلب2868231522090061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574اعدادية اليقظة للبناتادبيهاله حبيب اسماعيل حسين2869231522089045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574اعدادية السدة للبنينادبياحمد خضير دريب خضير2870231521016005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574اعدادية اسماء للبناتادبييسرى فالح مهدي عبيد2871231522093118

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574ثانوية الباقر للبنينادبيزيد علي طالب شاكر2872231521046016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573ثانوية الرفعة للبناتادبيسرى فاضل حمزه سعود2873231522081048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573ثانوية اآلمال للبناتادبيزينب هاشم عبدزيد سلمان2874231522118009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572اعدادية الفاو للبناتادبيميساء حسين صالح مهدي2875231522111054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572ثانوية المناذرة للبناتادبيابرار علي نعمه عالوي2876231522078002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء محمد عبدهللا عباس2877231522119063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571ثانوية الجزائر للبنينادبياسامة كاظم عبيد جاسم2878231521043006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571ثانوية الباقر للبنينادبيمصطفى مكي عبادي حسن2879231521046036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل570ثانوية الكفاح للبناتادبيسجى حسن فعينخ سعدون2880231522113026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل568اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء نصيف جاسم محمد2881231522088014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل568ثانوية ميسلون للبناتادبيحوراء سعد فريح كاظم2882231522080009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل568ثانوية النجاة للبناتادبيايات سليم رجب جاعد2883231522139008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566ثانوية دجلة للبناتادبيغدير أسماعيل حميد سعيد2884231522107043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566ثانوية المستنصرية للبناتادبيبراء عماد ربيع ادريس2885231522116010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566ثانوية المسعودي للبناتادبيندى ناظم عارف نعمه2886231522095050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566ثانوية الغدير للبناتادبياسماء نعمة حسين عناد2887231522131002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565اعدادية اسماء للبناتادبيقمر مهدي ابراهيم ديوان2888231522093084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565ثانوية الزرقاء للبناتادبيساره حامد اسماعيل ياسين2889231522108022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565اعدادية الطليعة للبناتادبيتقى ميثم ناظم نور2890231522088010
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل564اعدادية الفاو للبناتادبيريهام حاتم كاظم موح2891231522111019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل564ثانوية الحلة للبناتادبيرواء محمد محمد جواد كاظم2892231522100018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563اعدادية طليطلة للبناتادبيعذراء قاسم سامي حسن2893231522092048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيسجا عبد الحسين عبد الحمزه جميل2894231522160008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل562ثانوية الحسينية المختلطةادبيداليا شاكر عسكر بعيوي2895231522187005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل561اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد غالب حمزه عطيه2896231521008037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل560اعدادية المحاويل للبناتادبيسرى قاسم عناد فياض2897231522115022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559ثانوية المنتظر المختلطةادبيغدير رسمي علي محيسن2898231522196003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559اعدادية الفاو للبناتادبينور عامر موسى جدوع2899231522111062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559ثانوية السدة للبناتادبيزهراء حيدر حسين زناد2900231522110013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559ثانوية البتول  للبناتادبيفاطمه مجيد كاظم حميد2901231522104019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل558ثانوية الرفعة للبناتادبيآمنه احمد جاعد بدر2902231522081002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسارة سمير عبد زيد مرهج2903231522083013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556اعدادية المدحتية للبناتادبيرؤى علي طالب جابر2904231522090021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556اعدادية كوثا للبنينادبيماهر حسن علي فزع2905231521051081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556ثانوية قرطبة للبناتادبينور فاخر مطشر موحان2906231522126057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556اعدادية المدحتية للبناتادبيرسل مرزه خضير عباس2907231522090024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555ثانوية فلسطين للبناتادبيسكينه مهدي هادي مدلول2908231522084017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555ثانوية عدن للبناتادبيدعاء حسين علوي صغير2909231522076006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555ثانوية الرفعة للبناتادبيهدير حازم كعيب تركي2910231522081069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554ثانوية صفين المختلطةادبيامال عبد الكاظم حسين شالش2911231522195001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554ثانوية البواسل المختلطةادبيايالف كاظم ناجي عباس2912231522174001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554ثانوية الوركاء للبناتادبيمنتهى جاسم حمود غضيب2913231522079024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554اعدادية السجاد للبنينادبيابراهيم جالل اسماعيل علوان2914231521031001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553ثانوية الرفعة للبناتادبيايالف عباس جاسم ياس2915231522081018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب نعمان عبد الزهره زغير2916231522109061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء هاني هاتف عبيد2917231522083011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553اعدادية الزهراء للبناتادبيمعالي عبد الكاظم هادي عبد الكاظم2918231522109089

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552اعدادية المدحتية للبناتادبيحنين عباس عبد حميدي2919231522090010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552اعدادية الفيحاء للبنينادبيناطق حميزه حسين عبود2920231521005056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552ثانوية الجنائن للبناتادبيأبرار كاظم حسين سعد2921231522102001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552ثانوية القاهرة المختلطةادبيغزوان حسن مصحب جبار2922231521178035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551اعدادية اليقظة للبناتادبيسهاد راتب كتاب مجبل2923231522089031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551اعدادية الفجر المختلطةادبيحسين عبد الكاظم هادي حمود2924231521173025
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550ثانوية عدن للبناتادبيخوله هادي ناهي حمزه2925231522076005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550اعدادية الفاو للبناتادبيسكينه داخل عبد الحمزة كاظم2926231522111033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550ثانوية الرفعة للبناتادبيعلياء محسن حمد كاظم2927231522081053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550ثانوية الكفاح للبناتادبينور مكي عبدالحسين عباس2928231522113039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550اعدادية المسيب للبناتادبيزينب مدلول يحيى عبود2929231522117053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيرحاب غالب عبد هللا عبد المطلب2930231522160005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549اعدادية الكوثر للبناتادبيرؤى جاسم علي حسين2931231522114015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى رسول جاسم محمد2932231521027112

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياشراق سليم خضير عبيس2933231522166002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549اعدادية اليقظة للبناتادبيأزهار محمد هالل سلمان2934231522089001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيزهراء رضا امين ياسين2935231522208011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهديل حسين هويدي شيحان2936231522128053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب نجم عبيد بلبوص2937231522082014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيابتهال علي جبر خضير2938231522119003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548ثانوية النجاة للبناتادبياسماء عبيس حسين علوان2939231522139005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية الطبري للبنينادبياكرم زيدان فخري عبدهللا2940231521061006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية الوركاء للبناتادبياسماء ابراهيم سلمان مهدي2941231522079001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية الكفاح للبناتادبينور علي جواد عليوي2942231522113038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرغد ابراهيم سلمان مطر2943231522128021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية النهروان المختلطةادبيرائد رضا فوزي كاظم2944231521181015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيرنده حبيب عماره عليوي2945231522160006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء حسن علي موحان2946231522126022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحنان ثامر كاظم شاكر2947231522145008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546ثانوية عبد المطلب للبناتادبيرسل حاكم رحيم عنون2948231522136011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545ثانوية شط العرب للبناتادبيهبه رزاق حسين حسان2949231522124041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545اعدادية الربيع للبناتادبيجنان كاظم عبيد حسون2950231522098022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544ثانوية عدن للبناتادبيزهراء عبدالرحمن سدخان حرجان2951231522076008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544اعدادية الكفل للبنينادبيعلي حسن عبد العزيز موسى2952231521032037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيهاجر فاضل موسى سبيل2953231522123047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543اعدادية اسماء للبناتادبيحنين حيدر كامل حسن2954231522093020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي احمد حبيب عبعوب2955231521043028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543ثانوية ميسلون للبناتادبيزهراء هادي كمبش علوان2956231522080027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيفاطمه عبد االمير حمادي حنتوش2957231522208018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542ثانوية فلسطين للبناتادبيايات ياس خضير عناد2958231522084004
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد فاضل عيثه عبد2959231521178041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542ثانوية الصادق المختلطةادبيشهد فالح هادي رشيد2960231522172006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542ثانوية الحلة للبناتادبيندى جبار ستار جابر2961231522100040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمنى عبدالكريم خليف عبيد2962231522082021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541ثانوية ابن رشد للبناتادبيافراح حيدر جاسم حسين2963231522099002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541ثانوية ابن رشد للبناتادبينور طالب جابر كاظم2964231522099024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب محمد جاسم محمد علي2965231522112012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540اعدادية الخنساء للبناتادبيلمى عالء حسين علي2966231522087042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران عبد العباس كاظم عطيه2967231522087035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540اعدادية المدحتية للبناتادبينورالهدى علي فرحان كاظم2968231522090060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540ثانوية المناذرة للبناتادبيزهراء حيدر هاشم دويح2969231522078014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539ثانوية الرحمن المختلطةادبيامير حاتم محي كاظم2970231521165002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيدعاء ماجد حامد علي2971231522163007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539ثانوية قرطبة للبناتادبيريام فاضل كاظم محمد2972231522126021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب محمد هادي كاظم2973231522089026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي جواد كاظم عمران2974231521005026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537ثانوية الغدير للبناتادبيهدى حسن حمزه حسين2975231522131029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537اعدادية اليقظة للبناتادبيتبارك علي كريم نجم2976231522089006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء حماده صالل عطيه2977231522090014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء خالد هادي عبد الحسين2978231522120014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيقدس خضير عبيد صالح2979231522128037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536ثانوية المسعودي للبناتادبيجواهر عباس حسين فياض2980231522095012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535اعدادية اليقظة للبناتادبيناديه محمد كاظم عبد علي2981231522089041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيفاطمه رأفت مجيد علي2982231522142017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535ثانوية الصادق المختلطةادبيفاطمه محمد مهدي محمد2983231522172008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535ثانوية الفضائل للبناتادبيايات فاضل صبري سربوت2984231522112003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين صفاء حمزه نعمان2985231521172012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534اعدادية طليطلة للبناتادبيرسل احمد حمزه فرهود2986231522092022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533اعدادية المحاويل للبناتادبيضحى غافل صيهود حسن2987231522115026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيسجا عدنان حسن محمد2988231522123025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533ثانوية ابن رشد للبناتادبيدعاء ثائر رزاق عبيد2989231522099007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532اعدادية اسماء للبناتادبينورس طارق جبر حسين2990231522093103

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532الخارجياتادبيحنين حمزه نايف سهيل2991231522401008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532ثانوية فلسطين للبناتادبيعذراء حسين علي محمد2992231522084020
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531اعدادية الطليعة للبناتادبيلمياء جمال جواد كاظم2993231522088031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531ثانوية الحلة للبنينادبيمصطفى حمزة مهدي عزيز2994231521015033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531ثانوية اآلمال للبناتادبيبان عبدالزهره رشيد حسين2995231522118005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهرة هاشم عبيد كريدي2996231522145013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه حسن هادي حسين2997231522092057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530ثانوية ميسلون للبناتادبيهدى حبيب شرار سالم2998231522080062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيافراح جاسم حسن هالل2999231522119010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530ثانوية الزرقاء للبناتادبيطيبه داود سليم كريم3000231522108030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529ثانوية المجد للبنينادبيعلي حسين جاسم سالم3001231521025012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529ثانوية دجلة للبناتادبينور خليل حسن عاشور3002231522107053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529ثانوية الحسينية المختلطةادبيهدى فريح شالل سلطان3003231522187014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529اعدادية عشتار للبناتادبيرسل نجم عبد هللا حسين3004231522125029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529ثانوية سبأ المختلطةادبيامير كاظم حسن كاظم3005231521191002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529ثانوية الصديق للبنينادبيكرار كاظم عباس حسن3006231521027093

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528ثانوية المسعودي للبناتادبيهبه ماجد حسن محمد3007231522095055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528اعدادية حطين للبنينادبيمحمد علي حسن جواد3008231521023051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528اعدادية المدحتية للبناتادبيبيادر عباس مزهر سلمان3009231522090007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمالك عماد صخر كاظم3010231522119077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد عبد هللا سلمان جبر3011231521052082

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528اعدادية الربيع للبناتادبينبأ عدنان عجيل سلمان3012231522098078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527ثانوية الرفعة للبناتادبيأيفان عباس حرامي خليف3013231522081008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي حسن علوان حسن3014231521002042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى علي سلمان حمزه3015231522121021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527اعدادية الربيع للبناتادبيغفران عباس عبداالمير يحيى3016231522098067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد عبد الستار صادق غني3017231521008092

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527ثانوية االفاق للبناتادبيبراء حسوني علي مرزه3018231522144005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526ثانوية الحلة للبناتادبيشهد علي حميد عبيد3019231522100025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526ثانوية المنتظر المختلطةادبيبثينة محمد طرخان ابو الميخ3020231522196001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526ثانوية الطف المختلطةادبياسراء محمد خضير عباس3021231522177002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526ثانوية الفضائل للبناتادبيعبير محمد صبري سربوت3022231522112020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526ثانوية التحرير للبناتادبيدعاء فالح محمد جبر3023231522096006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526اعدادية اليقظة للبناتادبيدعاء صبار هالل سلمان3024231522089013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء علي عباس مشكور3025231522113019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525اعدادية كوثا للبنينادبيحسين مسلم عبد حداوي3026231521051027
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيختام هاني محمد عبيد3027231522145009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد سعد عبد هللا عبد الواحد3028231521183006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525اعدادية حيفا للبناتادبيأيات علي نايف عطا هللا3029231522122003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه صالح احمد عبد3030231522111044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524اعدادية اسماء للبناتادبيزينب عمران عبيس مخيلف3031231522093049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524اعدادية الكفل للبنينادبيفاضل عباس علي مرزه3032231521032049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524ثانوية اليرموك المختلطةادبيمحمد حسين سرهيد عاصي3033231521200028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب زمان صافي عبد3034231522109056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523ثانوية دجلة للبناتادبيرسل خضير عباس محيمد3035231522107017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيآيات حسين جالب متعب3036231522123002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522ثانوية االخوة المختلطةادبيخضر محسن خلف جمعه3037231521212008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522ثانوية الجنائن للبناتادبيغدير هاشم حبيب هاشم3038231522102024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522ثانوية الصديق للبنينادبيامير سعد عوده حسن3039231521027011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522ثانوية دجلة للبناتادبيحنان راجح لهمود مهيان3040231522107009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521ثانوية البدور للبناتادبيأسراء نجم هاشم حسين3041231522085001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد تقي عبدالحسين عبدالمطلب3042231521063073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521اعدادية عشتار للبناتادبيداليا مصطفى كريم خضير3043231522125024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521ثانوية النهروان المختلطةادبيغادة احمد سرحان بربوتي3044231522181005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عدنان فليح جواد3045231522123018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521اعدادية المشروع للبنينادبيحسن رياض جليدان كاظم3046231521010037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521ثانوية شط العرب للبناتادبيهاجر احمد موسى حمد3047231522124039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521اعدادية الربيع للبناتادبياالء علي ساجت كاشي3048231522098007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520اعدادية كوثا للبنينادبيمحمد سليم عبيس كاظم3049231521051084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد ماجد عبيد ابراهيم3050231521065033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520اعدادية اسماء للبناتادبياسراء حسين عليوي ناصر3051231522093004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519ثانوية الحسينية المختلطةادبيامجد حمزة عطيوي راشد3052231521187004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519ثانوية دجلة للبناتادبينبأ فالح مهدي عوده3053231522107051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518ثانوية المسعودي للبناتادبيرقيه محمود منصور كاظم3054231522095023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518اعدادية المدحتية للبناتادبيندى سمير عبد كاظم3055231522090057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518ثانوية الدستور للبنينادبياحمد عبد الهادي علوان محسن3056231521018009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيضرغام جاسم محمد كريمد3057231521035016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محسن هادي هاشم3058231522120016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518اعدادية اسماء للبناتادبيشذى عباس عبد الكاظم جبر3059231522093061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517اعدادية الفاو للبناتادبينور جاسم محمد هاشم3060231522111060
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517ثانوية الخلود للبناتادبينرجس محمد حسين جاسم3061231522137029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517اعدادية بلقيس للبناتادبيام البنين علي عباس عبود3062231522120003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515ثانوية الرشيد للبنينادبيبارق كريم عبيد نجم3063231521065012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه حاتم عمران عبدايوب3064231522115028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبينورا حسين خضير جابر3065231522123046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515اعدادية المحاويل للبناتادبيساره محمد جواد كاظم3066231522115019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء سعد محمد جبر3067231522122020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515اعدادية المشروع للبنينادبيسجاد عامر احمد ابراهيم3068231521010060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515اعدادية الكفل للبنينادبيعباس محمد جواد كاظم3069231521032033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514ثانوية الباقر للبناتادبيلمى احمد كريم لفته3070231522105024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514ثانوية الزرقاء للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين رضا3071231522108015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514ثانوية البتول  للبناتادبيفاطمه محمد عبد الحسين عزيز3072231522104021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514ثانوية االنفال المختلطةادبيبسمه عبد الرحيم عبد العزيز فرحان3073231522169003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى صالح هادي زبار3074231521034086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514ثانوية البشائر للبنينادبيعلي فرحان عبدالحسن عيدان3075231521028028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513ثانوية الحلة للبناتادبيشهد علي عبد الرزاق ظاهر3076231522100026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513ثانوية الرفعة للبناتادبياديان ناهض عبيد حسين3077231522081014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513ثانوية البتول  للبناتادبيوداد حسوني وهيب سلمان3078231522104027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513ثانوية النجاة للبناتادبيهدير حسين محمد عمران3079231522139040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513اعدادية اليقظة للبناتادبيورود عالء حسين هادي3080231522089047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء علي حسن خايف3081231522088013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين عبد صيهود عنيزي3082231521198018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512ثانوية البتول  للبناتادبيحنين مجيد طرطير مطر3083231522104006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم ناظم محمد علي عبود3084231522083024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيشهد علي عبيس حسين3085231522208014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد عادل عبيد طراد3086231521032059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512ثانوية النهروان المختلطةادبيتغريد هادي دليمي جاسم3087231522181003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512ثانوية الرحمن المختلطةادبيزينب حسين حاتم فليح3088231522165002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512ثانوية الصادق المختلطةادبيسمير ستار هاتف عزيز3089231521172015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمه نعمه زعيان برغوث3090231522079021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511ثانوية المناذرة للبناتادبيغدير طالب جاسم عاصي3091231522078032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511ثانوية السهول المختلطةادبيزهراء هادي جابر شخير3092231522182002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور محمد راضي حمادي3093231522127037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيغيداء كريم سالمه نايف3094231522128034
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيساره صالح حسون جوير3095231522119047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510اعدادية طليطلة للبناتادبيحوراء محمد رضا جعفر عباس3096231522092017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510ثانوية اليرموك المختلطةادبيمحمد جواد سرهيد عاصي3097231521200026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510اعدادية حيفا للبناتادبينبأ حمود حمزه لهيمص3098231522122039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510اعدادية الكفل للبنينادبيامير صباح شمخي جبار3099231521032007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيصابرين محسن لفته حسين3100231522127026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510اعدادية المدحتية للبنينادبيسجاد عباس محيسن صخيل3101231521017045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510ثانوية االنفال المختلطةادبيوسام حميد كريم عبيس3102231521169047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء عباس ذباح كاطع3103231522093039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى نوري شخير عبيس3104231522109109

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509ثانوية فلسطين للبناتادبيانفال سعد عبد الكاظم حسن3105231522084003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509ثانوية الحلة للبناتادبيبنين عبد الرزاق هاني محمد3106231522100006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509ثانوية النجاة للبناتادبيرشا حميد كاظم يوسف3107231522139019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509ثانوية السدة للبناتادبيميالد طالب زغير جاسم3108231522110034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيميساء اسماعيل أبراهيم سلمان3109231522119082

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509اعدادية الفيحاء للبنينادبيعمر سعدون احمد علي3110231521005035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509ثانوية النجوم للبنينادبيحسن محمد جواد كاظم3111231521030007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي حبيب شاكر حسين3112231521250029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508ثانوية الزاكيات للبناتادبيرونق وجيه خضير عطيه3113231522135002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508اعدادية المشروع للبنينادبياحمد ناظم وكع جبار3114231521010019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508اعدادية الزهراء للبناتادبيمنار لطيف نجم عبد هللا3115231522109090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508ثانوية قرطبة للبناتادبينسرين حسن محمد عبود3116231522126055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507ثانوية الشموس للبناتادبيايمان علي مدلول صكب3117231522101008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507ثانوية مريم العذراء للبناتادبيغدير يحيى عبدعلي حسون3118231522082017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507اعدادية االمام للبنينادبيعلي هادي مخيف جاسم3119231521013040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيداليا حامد كاظم جبر3120231522168004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507اعدادية الطليعة للبناتادبيسميه عبدالجليل عبود مشكور3121231522088025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507ثانوية النهروان المختلطةادبيضياء محمود سياب دعاج3122231521181018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506الخارجياتادبيرغد عادل عباس ناجي3123231522401015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506اعدادية الفجر المختلطةادبيعمار هاني فاضل عبيد3124231521173053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرسمية محمد عبد مهدي3125231522128020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506ثانوية المسعودي للبناتادبيحوراء فاضل عباس محمد3126231522095014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيماهر عبدهللا فدعوس عباس3127231521063072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياخالص شخير كزار موسى3128231522119004
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505اعدادية الفجر المختلطةادبيحسين هادي عبد الحسين محمد3129231521173027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505اعدادية الكفل للبنينادبيعباس سعد حميد محسن3130231521032032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504اعدادية القاسم للبنينادبيحسين جاسم طراد سربوت3131231521006020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504ثانوية الحلة للبناتادبيآيات احمد هاشم عباس3132231522100003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء سعد عبيس ناصر3133231522117045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيهاجر غزوان مولود خطاب3134231522134015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503ثانوية الباقر للبناتادبيندى احمد حسين علوان3135231522105026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيرويده سعدي جواد عبد الكاظم3136231522123015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503اعدادية كوثا للبنينادبيمحمد قاسم قيس حمزه3137231521051087

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503ثانوية الباقر للبناتادبيدعاء علي حسين محمد3138231522105010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503اعدادية المسيب للبناتادبيطيبه عباس عبد االمير حسون3139231522117069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه حيدر حسين علي3140231522120028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية االمام علي للبنينادبيناطق رحيم مهدي علي3141231521002074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية اسماء للبناتادبيشهد هادي دوهان عباس3142231522093065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية الثورة للبناتادبينور حامد عبد الكاظم علي3143231522086051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية المدحتية للبناتادبيعلياء ثامر خلفه حسن3144231522090043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502ثانوية البتول  للبناتادبيأثمار صاحب حسن حسين3145231522104001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمود نعمة تركي3146231522087020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502ثانوية الشموس للبناتادبينرجس ناهض عباس هادي3147231522101032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيهبه هاشم عبود هاشم3148231522143023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية الجماهير المختلطةادبيصالح حسن عبد هللا عبد الواحد3149231521183032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501ثانوية المستقبل للبناتادبيهبه حسن ياسر راضي3150231522106016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد ظاهر عبد المحسن عبد علي3151231521002064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501ثانوية البتول  للبناتادبيرسل علي كاظم عبود3152231522104010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501اعدادية االندلس للبنينادبيعلي عباس عبد زيد عبد3153231521042036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501ثانوية عبد المطلب للبناتادبيغاده عباس جبر شاهر3154231522136022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبشائر معز علي جتان3155231522127005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه عيسى بده مزعل3156231522109083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500اعدادية عشتار للبناتادبينوران صادق حسن سهيل3157231522125055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500ثانوية الجزائر للبنينادبيرشوان عبيد عمران شبيب3158231521043016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500ثانوية دجلة للبناتادبيريام حسين غالي عبدهللا3159231522107020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499اعدادية طليطلة للبناتادبينورس نهاد كاظم عبيد3160231522092076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499ثانوية المجد للبنينادبيحيدر كاظم جاسم سالم3161231521025008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499اعدادية القاسم للبنينادبيحيدر احمد عباس دويح3162231521006033
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيضمياء رحيم كاظم جلعوط3163231522208017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499ثانوية عدن للبناتادبيختام نعمه هندي سرحان3164231522076003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبينور معين جدوع عبود3165231522138013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498ثانوية الطف المختلطةادبيامنه علي صبار حسين3166231522177003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498ثانوية النجوم للبناتادبينجاة عدنان سرحان سلمان3167231522130048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498اعدادية المحاويل للبناتادبيغفران اسامه كريم كاظم3168231522115027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498ثانوية حلب المختلطةادبيزينب حمزة نجم عبد3169231522201011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497اعدادية طليطلة للبناتادبيعال عبدالكاظم جاسم محمد3170231522092049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497اعدادية اسماء للبناتادبيهديل حسين جاسم علوان3171231522093112

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497ثانوية الحسينية المختلطةادبيبشائر سامي حمزة منصور3172231522187001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء حسام نوري علي3173231522103015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب شاكر حافظ نعمة3174231522116026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497اعدادية الفجر المختلطةادبيكرار خليف هادي حمود3175231521173058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه سليم فليح عبد3176231522121036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية بلقيس للبناتادبيدعاء حسين عبد عون عزيز3177231522120009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية الوركاء للبناتادبيعبير حامد رشيد محمد3178231522079019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية القدس للبنينادبيحسام مصطفى شاكر كاظم3179231521055012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية الحلة للبنينادبيحسين عبد االمير علي عبد3180231521015010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية النيل للبنينادبيايهاب قاسم مطشر حمزة3181231521033014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيسيف عامر جبر موسى3182231521038022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه عبد الغفور حليم ناجي3183231522100034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية النجاة للبناتادبيايناس شاكر عبيس دعيم3184231522139010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية ام البنين للبناتادبينور كريم شلش جبر3185231522091054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية اليقظة للبناتادبيخمائل فاضل شطب جلوب3186231522089011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية مهدي البصير للبناتادبيفرح نجاح خليف مسير3187231522133016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية الجماهير المختلطةادبيانعام عامر كريم عبيد3188231522183002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496ثانوية الغدير للبناتادبيمريم خالد حسين علي3189231522131025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد جمعه محمد خلف3190231521178040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس محمد جواد كاظم3191231521034045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495ثانوية االنفال المختلطةادبيرنا مجيد جهاد عبد الزهرة3192231522169006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيلمياء كطران فيصل طراد3193231522123042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد سعدون شاكر جبر3194231521011100

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495ثانوية الطبري للبنينادبيحسين محمد عبيد محمد3195231521061013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد عباس ردام حمزه3196231521034074
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495ثانوية الصديق للبنينادبيسجاد مهدي كريم محمد3197231521027043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد عثمان مزهر جبر3198231521017085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494اعدادية المحاويل للبنينادبيمهند حمزه مطشر ابراهيم3199231521008112

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494اعدادية المدحتية للبنينادبيعبد الهادي كاظم هادي عبد3200231521017057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسن سعدي حسن رشيد3201231521251051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494اعدادية القدس للبنينادبياحمد سليم نعمه حسين3202231521055003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494ثانوية الحوراء للبناتادبيمنى محمد عبد الحسين حمزه3203231522103033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494ثانوية الزرقاء للبناتادبيايالف حيدر حمزه شهيد3204231522108004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم حازم حسين كاظم3205231522120031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493ثانوية االفاق للبناتادبيغدير حسن صكبان نايل3206231522144013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسيف حسين نعمه جلوب3207231521052037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيمجتبى جاسم راجي حسين3208231521205024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493ثانوية الحلة للبناتادبيرقيه علي سالم خنياب3209231522100017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493ثانوية المناذرة للبناتادبيزهراء عطيوي كشيش دفار3210231522078016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران رحيم جواد كاظم3211231522127029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء أحمد كاظم عبد الحسين3212231522121014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسرى رياض راهي ناجي3213231522143011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493اعدادية االسكندرية للبنينادبيعقيل سامي صالح جاسم3214231521001052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493ثانوية الحسينية المختلطةادبيضياء كريم هالل جاسم3215231521187010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493ثانوية المناذرة للبناتادبيزينب رسول ياس فليفل3216231522078021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية الزهراء للبناتادبيآمنه سهيل عباس حسين3217231522109001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية القدس للبنينادبيكرار محمد مرود حرجان3218231521055067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية المدحتية للبناتادبينورس علي حداوي مطير3219231522090063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد علي حسن جابر3220231521020045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492ثانوية سبأ المختلطةادبيعلي جبوري فنوخ محمد3221231521191016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيزنان سالم مرزة حمزة3222231522208009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء احمد خضير عبيس3223231522120013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492ثانوية النجوم للبناتادبيعلياء سمير عبد مهدي3224231522130033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمود عبد الزهره مدب بدر3225231521183060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد علي عاكول حسن3226231521183009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيرواء قاسم حسن مهدي3227231522140017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد عبود هاتف جواد3228231521017006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491اعدادية طليطلة للبناتادبيصابرين رزاق محمد جاسم3229231522092043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491اعدادية االمام علي للبنينادبيحسنين علي محسن حمود3230231521002019
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبياحمد جبر فضالة عبيد3231231521037002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحميد احمد مجبل عبد الكاظم3232231521058005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491ثانوية المناذرة للبناتادبينرجس حسن حميدان عبد3233231522078044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491ثانوية االنفال المختلطةادبيرباب كريم علوان سلطان3234231522169004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491ثانوية المسعودي للبناتادبيدالل علي خضير عبيس3235231522095015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيعامر علي حمد عطيه3236231521037020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490اعدادية اسماء للبناتادبيغفران عدنان خلف صباح3237231522093076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية المرتضى المختلطةادبيزهراء جواد كاظم حسن3238231522185002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيهشام حامد زعيزع محمد3239231521168029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490اعدادية ام البنين للبناتادبيشريفه ابراهيم عبدهللا حمادي3240231522091041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيانوار محمد جواد تقي3241231522145005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينيران سجاد كاظم عبيد3242231522143022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية الباقر للبنينادبيعلي عبد الرزاق هادي علي3243231521046026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490ثانوية الوركاء للبنينادبيبشار ناجي عبد الكريم حسين3244231521034024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيعلياء جواد عبد مسلم كاظم3245231522123035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية االفاق للبناتادبيبشرى فيصل شهد فندي3246231522144006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489اعدادية القاسم للبنينادبيمصطفى حيدر محسن ناصر3247231521006081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية الصديق للبنينادبيعلي ماجد محمد محمود3248231521027077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعايد جواد محمد حنون3249231521063037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية شط العرب للبناتادبيلينا طارق جبار خليفه3250231522124034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489اعدادية الفجر المختلطةادبيعقيل نايف سلمان حبيب3251231521173044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية نابلس المختلطةادبيسجاد عباس علي جاسم3252231521194010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية اآلمال للبناتادبياالء غالب خميس كتاب3253231522118002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489اعدادية كوثا للبنينادبيانمار محيسن مهاوش سلمان3254231521051011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489اعدادية الفيحاء للبنينادبيسيف عصام حمزه حسين3255231521005022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيزهراء حسن عباس سماوي3256231522208010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية السجاد للبنينادبيبكر علي عبيد عامر3257231521031020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية قرطبة للبناتادبيسرى عبود عجاج محمد3258231522126037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب فاضل حسين نجم3259231522091036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية حطين للبنينادبياياد شاكر هاشم عبد3260231521023011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية اسماء للبناتادبيبشائر مزهر حسين غنيمه3261231522093015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية الرفعة للبناتادبينورا ابراهيم خليل اسماعيل3262231522081065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية الكفاح للبناتادبيهند حسين علي نور3263231522113044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء أسعد جميل رشيد3264231522120012
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية الدرعية المختلطةادبيحسين كامل موحان نايف3265231521170009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية حيفا للبناتادبياسراء محمود عطية عكموش3266231522122002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسيل ناظم جبار مهدي3267231522145003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغفران محمد عيسى مهدي3268231522145020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية النجاة للبناتادبينور سعد كاظم احيمد3269231522139035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحسن علي عبد الحمزه طالب3270231521160008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء ناصر حسين ناصر3271231522117050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488ثانوية النيل للبنينادبيحسن هادي مطلك داود3272231521033022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية الحوراء للبناتادبيسجا حامد حسين كاظم3273231522103020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد باقر حسين علي3274231521165017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيزيد مهدي عبد ناجي3275231521038020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية الزاكيات للبناتادبيغدير ابراهيم هادي حسن3276231522135012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية البشائر للبنينادبيصالح جميل عبد الحمزه جبار3277231521028020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية مريم العذراء للبناتادبياسالم محمد مهدي هادي3278231522082003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية دجلة للبناتادبيهديل عمار عبيد علي3279231522107056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية البدور للبناتادبيايات فليح مهدي علوان3280231522085004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية المناذرة للبناتادبيزينب فاضل هادي محسن3281231522078022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية الطبري للبنينادبيعثمان مراد نايف مطرب3282231521061025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية المسعودي للبناتادبيساره صالح جبار ياس3283231522095035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487ثانوية اآلمال للبناتادبينوره كريم محسن علوان3284231522118016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد عباس عبد الرضا محمد3285231521173009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487اعدادية كوثا للبنينادبينورس نعمه فرحان صفانه3286231521051100

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487اعدادية الكفل للبنينادبيعباس حمادي عباس عبد هللا3287231521032031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487اعدادية عشتار للبناتادبيرباب حسين كريم محمد3288231522125027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487اعدادية الشوملي للبنينادبيصادق فليح حسن غالي3289231521054047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486اعدادية طليطلة للبناتادبيوسن علي جبر عبود3290231522092080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486اعدادية المسيب للبناتادبيعال ابراهيم حسن ابراهيم3291231522117072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486ثانوية الهالل المختلطةادبيعبد هللا رحيم عمران عبيد3292231521179027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486اعدادية السدة للبنينادبيعلي حمزه عالوي ساير3293231521016055

االثار/اآلداب/جامعة بابل514اعدادية الثورة للبنينعلميمقداد محمد عبد االمير مهدي3294231511003166

االثار/اآلداب/جامعة بابل514اعدادية اسماء للبناتعلميورده حيدر يوسف ناصر3295231512093133

االثار/اآلداب/جامعة بابل514ثانوية الحوراء للبناتعلمياسماء عبد زيد عبد العباس حمزه3296231512103005

االثار/اآلداب/جامعة بابل512اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزينب حسين علي ليلو3297231512142074

االثار/اآلداب/جامعة بابل465اعدادية الخنساء للبناتادبيربى احمد عبد الجبار حسن3298231522087012
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االثار/اآلداب/جامعة بابل464ثانوية الزرقاء للبناتادبيزهراء علي عبد الرزاق شريف3299231522108017

االثار/اآلداب/جامعة بابل459ثانوية النيل للبنينادبياحمد فالح عبيد علو3300231521033004

االثار/اآلداب/جامعة بابل458اعدادية السجاد للبنينادبيعبد الرزاق جاسم محسن مجباس3301231521031055

االثار/اآلداب/جامعة بابل457ثانوية الرفعة للبناتادبيميس رائد حسن مغير3302231522081061

االثار/اآلداب/جامعة بابل457ثانوية النيل للبنينادبياحمد كريم كاظم علو3303231521033005

االثار/اآلداب/جامعة بابل456ثانوية الرفعة للبناتادبيرحاب عباس كاظم عبود3304231522081027

االثار/اآلداب/جامعة بابل456اعدادية المدحتية للبناتادبينور علي عبد كاظم3305231522090059

االثار/اآلداب/جامعة بابل455اعدادية المحاويل للبنينادبيياسر خضير رزيج عبد ايوب3306231521008118

االثار/اآلداب/جامعة بابل455ثانوية الرفعة للبناتادبينور حمزه مظلوم حلبوص3307231522081063

االثار/اآلداب/جامعة بابل455ثانوية الجامعة للبنينادبيعلي عباس حسين حمزه3308231521067026

االثار/اآلداب/جامعة بابل454.9ثانوية التحرير للبناتادبيسلمى محمد حسن حاجم3309231522096011

االثار/اآلداب/جامعة بابل454ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيأمير علي عبد الحسين حمزه3310231521160003

االثار/اآلداب/جامعة بابل454اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي عبد الرزاق عبد المحسن سلمان3311231521012042

االثار/اآلداب/جامعة بابل453ثانوية الصادق المختلطةادبيفاطمه يحيى جابر كاظم3312231522172009

االثار/اآلداب/جامعة بابل453ثانوية االنفال المختلطةادبيسالم حمزه عوده لفته3313231521169012

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية اسماء للبناتادبيورود عبدالرحيم جواد مظهر3314231522093116

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزكريا وهاب عيال عمران3315231521052033

االثار/اآلداب/جامعة بابل453ثانوية التحرير للبناتادبيساره فارس فوزي عبود3316231522096010

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية المشروع للبنينادبيرافد كاظم سلمان حسن3317231521010055

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسن فليح حسن هنون3318231521040010

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي سعد عبد هللا خلفه3319231521005028

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية الفيحاء للبنينادبيحيدر محمد جاسم حسن3320231521005014

االثار/اآلداب/جامعة بابل453اعدادية طليطلة للبناتادبيايات ميثم هالل عاشور3321231522092007

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية النهروان المختلطةادبيمنى نبيل عطا هللا عبود3322231522181006

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية الرفعة للبناتادبيرنده حسين مهدي سرهيد3323231522081033

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد ماجد خضير نجم3324231521198040

االثار/اآلداب/جامعة بابل452اعدادية كوثا للبنينادبيجعفر عبد هللا حنون جوده3325231521051018

االثار/اآلداب/جامعة بابل452اعدادية الخنساء للبناتادبيلينا حازم عباس علوان3326231522087043

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية النجاة للبناتادبيساره نجم عبيد حسين3327231522139026

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعمار محمد حمود جاسم3328231521255081

االثار/اآلداب/جامعة بابل452اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه باسم صالح محسن3329231522127004

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية الحلة للبناتادبينور محمد هادي محمد3330231522100044

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية نابلس المختلطةادبيحسن حمدان مراد عبيس3331231521194003

االثار/اآلداب/جامعة بابل452ثانوية الحلة للبنينادبيعلي حسين فاضل مزاحم3332231521015022
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االثار/اآلداب/جامعة بابل451اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيايمن احمد عبد الحمزه كاظم3333231521252005

االثار/اآلداب/جامعة بابل451اعدادية الحلة للبنينادبيزكريا شاكر غنيد حاشوش3334231521020017

االثار/اآلداب/جامعة بابل451ثانوية الزرقاء للبناتادبيرباب سليم حسين محمد3335231522108011

اآلداب/جامعة بابل587اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي محمد فريد حسام الدين محمد مهدي3336231511002191

اآلداب/جامعة بابل527ثانوية المستنصرية للبناتعلميايه صالح هادي عنيزان3337231512116005

اآلداب/جامعة بابل525ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميسديم غانم محمد عباس3338231511188031

اآلداب/جامعة بابل522اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميزين العابدين احمد محيسن محمد3339231511251069

اآلداب/جامعة بابل522ثانوية الزرقاء للبناتعلميضحى صالح مهدي رسول3340231512108036

اآلداب/جامعة بابل520اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب عباس فاضل حمادي3341231512088164

اآلداب/جامعة بابل519اعدادية الخنساء للبناتعلميسبأ فوزي عالوي رستم3342231512087125

اآلداب/جامعة بابل517ثانوية الرفعة للبناتعلميساره كريم حسن موسى3343231512081029

اآلداب/جامعة بابل517اعدادية المشروع للبنينعلمياياد خليل افندي عبيد3344231511010022

اآلداب/جامعة بابل516ثانوية ابن البيطار المختلطةعلمييعقوب كاظم عبيد عبود3345231511163022

اآلداب/جامعة بابل515ثانوية الصديق للبنينعلميبهاء فالح نجم عبد3346231511027010

اآلداب/جامعة بابل515اعدادية الغساسنة للبناتعلميفاطمه حسن راضي جلعوط3347231512077057

اآلداب/جامعة بابل514ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميتبارك نبيل عدنان كاظم3348231512138015

اآلداب/جامعة بابل483اعدادية الكفل للبنينادبيقاسم كريم حسين سلمان3349231521032051

اآلداب/جامعة بابل481اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيفاطمه عبد المجيد حمودي علوان3350231522142018

اآلداب/جامعة بابل481ثانوية الجزائر للبنينادبيماجد اسماعيل بريسم كيطان3351231521043051

اآلداب/جامعة بابل472اعدادية طليطلة للبناتادبيعبير جاسم محمد سرحان3352231522092046

اآلداب/جامعة بابل467اعدادية الثورة للبنينادبيعلي عبود عبد الزهره كاطع3353231521003075

اآلداب/جامعة بابل467اعدادية الكفل للبنينادبيكرار سلمان راضي حسين3354231521032052

اآلداب/جامعة بابل467اعدادية الكندي للبنينادبيزيد سعد كاظم ناجي3355231521007009

اآلداب/جامعة بابل466اعدادية الكفل للبنينادبيحسن جبار علي حسين3356231521032011

اآلداب/جامعة بابل466ثانوية االخوة المختلطةادبيأسامه صالح علي صالح3357231521212001

اآلداب/جامعة بابل466اعدادية المسيب للبناتادبياستبرق باسم محمد جواد3358231522117007

اآلداب/جامعة بابل466ثانوية المناذرة للبناتادبيزينب محمد محسين عبيس3359231522078024

اآلداب/جامعة بابل466ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيابراهيم اركان علي حسن3360231521038002

اآلداب/جامعة بابل466ثانوية الوركاء للبنينادبيأيهاب عبيس جاسم علوان3361231521034018

اآلداب/جامعة بابل465ثانوية النجوم للبنينادبياحمد عبد الستار فاضل عبد3362231521030003

اآلداب/جامعة بابل465ثانوية عدن للبناتادبيغفران ميثم شمران كمر3363231522076015

اآلداب/جامعة بابل465ثانوية الجنائن للبناتادبيأثير عودة عبيد حمد3364231522102002

اآلداب/جامعة بابل464ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمروان كريم نايف ذياب3365231521253139

اآلداب/جامعة بابل464ثانوية الخلود للبناتادبينوره فالح حسن حمزه3366231522137033
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اآلداب/جامعة بابل464اعدادية المحاويل للبناتادبيأبتهال رحيم حمزة عبيد3367231522115001

اآلداب/جامعة بابل464اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء عبد الحافظ محمد جواد حسن3368231522121018

اآلداب/جامعة بابل464ثانوية صفين المختلطةادبيحيدر ناظم جواد راشد3369231521195010

اآلداب/جامعة بابل464اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى محمد خميس محمد3370231522120035

اآلداب/جامعة بابل464ثانوية الحلة للبناتادبيعال عالء جاسم محمد3371231522100031

اآلداب/جامعة بابل464اعدادية اسماء للبناتادبيغدير كاظم هادي فضل3372231522093075

اآلداب/جامعة بابل464اعدادية كوثا للبنينادبيزيدون طارق خضير عبيد3373231521051033

اآلداب/جامعة بابل464ثانوية الجزائر للبنينادبيمحمد جعفر حسين كاظم3374231521043052

اآلداب/جامعة بابل464ثانوية صفين المختلطةادبياحمد حسين حمود حسن3375231521195001

اآلداب/جامعة بابل464اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدينا علي حسين عبد3376231522127010

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي عبد هللا عليوي عوده3377231521173050

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية ام البنين للبناتادبياماني قاسم محمد عاكول3378231522091007

اآلداب/جامعة بابل463ثانوية الصادق المختلطةادبيحسنين هادي محسن حسن3379231521172011

اآلداب/جامعة بابل463ثانوية البواسل المختلطةادبيفاضل مهدي رخيت ابراهيم3380231521174011

اآلداب/جامعة بابل463ثانوية شط العرب للبناتادبيمريم احمد حبيب عبعوب3381231522124035

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء صاحب هادي شهيل3382231522092029

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية الثورة للبناتادبيأزل حسن كاظم حسون3383231522086002

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد حسين عطيه دهوشي3384231521004074

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية الثورة للبنينادبيمصطفى كريم كاظم عبيس3385231521003113

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية الفيحاء للبنينادبيمهند عدنان منصور حسن3386231521005055

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيبنين فرعون عبيس بوران3387231522142005

اآلداب/جامعة بابل463اعدادية بلقيس للبناتادبيعلياء جعفر عباس جاسم3388231522120026

اآلداب/جامعة بابل463ثانوية فلسطين للبناتادبيمريم محمد ناجي حمزه3389231522084021

اآلداب/جامعة بابل463ثانوية الدستور للبنينادبيعمار ماجد معافي عبيد3390231521018045

اآلداب/جامعة بابل462اعدادية الزهراء للبناتادبياماني محمد عبد الكاظم محسن3391231522109013

اآلداب/جامعة بابل462ثانوية الحوراء للبناتادبيشمس عقيل صادق حسين3392231522103024

اآلداب/جامعة بابل462اعدادية المدحتية للبنينادبيعباس زاهد عمران موسى3393231521017052

اآلداب/جامعة بابل462ثانوية الحلة للبنينادبيحسين جاسم حسين دهش3394231521015008

اآلداب/جامعة بابل462ثانوية الرفعة للبناتادبيرسل عبيد هاشم فزع3395231522081028

اآلداب/جامعة بابل462ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهناء باسم نعمان مزهر3396231522145030

اآلداب/جامعة بابل462ثانوية النجوم للبناتادبيوفاء حسن صالح مهدي3397231522130057

اآلداب/جامعة بابل462اعدادية الثورة للبناتادبيبشائر محمد جميل ابراهيم3398231522086011

اآلداب/جامعة بابل462اعدادية االمام للبنينادبيكرار حيدر علي حسين3399231521013045

اآلداب/جامعة بابل461الخارجياتادبيهبه حسين علي مصحب3400231522401029
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اآلداب/جامعة بابل461اعدادية عشتار للبناتادبيحنان علي فهد عباس3401231522125020

اآلداب/جامعة بابل461اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء عباس فاضل خليل3402231522125034

اآلداب/جامعة بابل461ثانوية قرطبة للبناتادبيياسمين علي حسين علوان3403231522126064

اآلداب/جامعة بابل461اعدادية اسماء للبناتادبيزينب عصام محمد بريسم3404231522093048

اآلداب/جامعة بابل461ثانوية الزرقاء للبناتادبيدعاء فاضل عبد اللطيف حسون3405231522108010

اآلداب/جامعة بابل461اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين عبد الكريم علي جاسم3406231521002021

اآلداب/جامعة بابل461ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي ماهر كاظم جاسم3407231521043040

اآلداب/جامعة بابل461اعدادية المسيب للبناتادبيآيالف علي عبد االله مهدي3408231522117004

اآلداب/جامعة بابل461ثانوية حلب المختلطةادبيانسام جبار عبد هللا عبيس3409231522201005

اآلداب/جامعة بابل460الخارجياتادبيحوراء حامد علوان جاسم3410231522401011

اآلداب/جامعة بابل460اعدادية كوثا للبنينادبيانور فرج حمزه دليل3411231521051012

اآلداب/جامعة بابل460اعدادية الثورة للبنينادبياحمد رافع جواد بساله3412231521003005

اآلداب/جامعة بابل460اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء هادي مكي كاظم3413231522086026

اآلداب/جامعة بابل460ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء كريم غريب محمد3414231522107027

اآلداب/جامعة بابل460اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسين عبد هللا عبد علي حسين3415231521012020

اآلداب/جامعة بابل460اعدادية اليقظة للبناتادبيحنين علي حسين عبد عون3416231522089008

اآلداب/جامعة بابل459ثانوية صفين المختلطةادبيزهراء كاظم راشد خضير3417231522195004

اآلداب/جامعة بابل459اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيتماره علي ناهي زكرط3418231522142006

اآلداب/جامعة بابل459اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء جعفر صادق محمد3419231522092027

اآلداب/جامعة بابل459ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب ثائر كريم جالب3420231522102016

اآلداب/جامعة بابل459للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيغانم مؤيد عبدالحسن عبداالمير3421231521063056

اآلداب/جامعة بابل459اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي هادي حامد حسين3422231521004058

اآلداب/جامعة بابل459ثانوية دجلة للبناتادبيصنعاء عادل محمد ابراهيم3423231522107038

اآلداب/جامعة بابل459ثانوية الصديق للبنينادبيامير صباح جاسم عباس3424231521027012

اآلداب/جامعة بابل459اعدادية القدس للبنينادبيمحمد عقيل جفات عداي3425231521055076

اآلداب/جامعة بابل459اعدادية طليطلة للبناتادبياسماء علي كاظم محمد3426231522092003

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيلمياء رحيم كاظم جلعوط3427231522208019

اآلداب/جامعة بابل458اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب حسين خنطيل دخيل3428231522089025

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية السهول المختلطةادبيرغد سعدون حميد شنتة3429231522182001

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية النهرين المختلطةادبيعبد هللا فيصل حسين كاظم3430231521197016

اآلداب/جامعة بابل458اعدادية كوثا للبنينادبيعمر ميثاق حميد جاسم3431231521051068

اآلداب/جامعة بابل458اعدادية طليطلة للبناتادبيندى غانم جعفر عبيد3432231522092070

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية الحلة للبنينادبيعلي امير حبيب ابراهيم3433231521015020

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيسجاد حافظ عبد المحسن عبيد3434231521160012
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اآلداب/جامعة بابل458اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيانوار عباس حسين محمد3435231522119017

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية ميسلون للبناتادبينور فالح بعيوي عذاب3436231522080059

اآلداب/جامعة بابل458ثانوية الحلة للبنينادبيباقر حسين حمزه حسن3437231521015006

اآلداب/جامعة بابل457اعدادية المشروع للبنينادبياحمد سليم عبيد سلمان3438231521010008

اآلداب/جامعة بابل457ثانوية الهالل المختلطةادبيمهند حلول كسار عباس3439231521179048

اآلداب/جامعة بابل457اعدادية الخنساء للبناتادبيداليا اياد نزار عبد الكريم3440231522087010

اآلداب/جامعة بابل457ثانوية الجزائر للبنينادبيسيف ناظم معيوف مزيح3441231521043021

اآلداب/جامعة بابل457ثانوية ابن رشد للبناتادبيحوراء فوزي عبد عبيس3442231522099006

اآلداب/جامعة بابل457ثانوية الحلة للبنينادبيمرتضى فهد علوان عبد زيد3443231521015031

اآلداب/جامعة بابل457ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمصطفى حامد مراح دهيش3444231521166018

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية الرحمن المختلطةادبيسهى علي خضر حمزة3445231522165005

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية الثورة للبناتادبيساره سمير كامل جاهل3446231522086032

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية الزاكيات للبناتادبيزينب فالح مهدي جاسم3447231522135005

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية عشتار للبناتادبيريام عبد الهادي مطر حسن3448231522125032

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسكينه باسم عجمي عباس3449231522119050

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية الجنائن للبناتادبياشواق حسين هجاوي عواد3450231522102003

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد راضي عبد الهادي كاظم3451231521052081

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية الجزائر للبنينادبيكريم علوان درب فياض3452231521043050

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية البشائر للبنينادبيمسلم عبد الكريم محمد خلف3453231521028041

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيفرح مراد علي خديده3454231522142020

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسعاد فالح حسن سلمان3455231522143013

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية االمام علي للبنينادبيواثق عباس علي خشان3456231521002077

اآلداب/جامعة بابل456اعدادية الربيع للبناتادبيروئ اسماعيل بخيت كاظم3457231522098037

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية فلسطين للبناتادبيايالف صالح حنون عوده3458231522084005

اآلداب/جامعة بابل456ثانوية المستنصرية للبناتادبيفرح بشير نواف عبيد3459231522116033

اآلداب/جامعة بابل455ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيصفا جواد جاسم جواد3460231522140025

اآلداب/جامعة بابل455ثانوية البتول  للبناتادبيفاطمه محمد عباس كاظم3461231522104020

اآلداب/جامعة بابل455اعدادية القدس للبنينادبيمنتظر حسين نوري صالح3462231521055084

اآلداب/جامعة بابل455ثانوية الحلة للبنينادبيعلي صالح هادي كاظم3463231521015023

اآلداب/جامعة بابل455اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمحمد كريم حمود جبر3464231521012051

اآلداب/جامعة بابل455اعدادية المشروع للبنينادبيعلي حسين كاظم مرزة3465231521010095

اآلداب/جامعة بابل455ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه طه عبدالمجيد حميد3466231522082018

اآلداب/جامعة بابل455ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد علي محمد عبد اللطيف3467231521027106

اآلداب/جامعة بابل455ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيدالل حمزة حاتم خلف3468231522128016
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اآلداب/جامعة بابل455اعدادية الجماهير المختلطةادبيفقار ناظم كطران خليف3469231521183042

اآلداب/جامعة بابل455اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهدى احمد علي مرزه3470231522119099

اآلداب/جامعة بابل455اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيامال غالب جواد كاظم3471231522119014

اآلداب/جامعة بابل455اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعبد العظيم رحيم خالص صاحب3472231521012034

اآلداب/جامعة بابل454اعدادية الخنساء للبناتادبيصفا محمد هادي محمد3473231522087030

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية صفين المختلطةادبيمنتظر طالب عبد الكاظم موسى3474231521195025

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية البواسل المختلطةادبيياسر سعدي حرامي عبد هللا3475231521174017

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية الحوراء للبناتادبيحنين محمد جاسم محمد3476231522103009

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية البتول  للبناتادبيشذى محمد عباس كاظم3477231522104014

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية فلسطين للبناتادبيحوراء سعد طالب حسن3478231522084008

اآلداب/جامعة بابل454اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد خالد علي خضير3479231522114037

اآلداب/جامعة بابل454اعدادية الكفل للبنينادبيفاضل جساب جبر راضي3480231521032048

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية المجد للبنينادبيحسن كاظم محمد جرو3481231521025003

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيرسل حامد فاهم هادي3482231522143005

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية عدن للبناتادبينرجس سالم سالم عبد3483231522076022

اآلداب/جامعة بابل454ثانوية دجلة للبناتادبيرحاب احمد هادي عبيد3484231522107015

التربية االساسية/جامعة بابل654اعدادية اليقظة للبناتعلميسحر عيدان كاظم حمزه3485231512089060

التربية االساسية/جامعة بابل568اعدادية الزهراء للبناتعلميشيماء مهدي حمزة مهدي3486231512109158

التربية االساسية/جامعة بابل566اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه وهبي محمد علي ابراهيم3487231512088275

التربية االساسية/جامعة بابل564اعدادية الفجر المختلطةعلميخالد مالك ورع بريثع3488231511173021

التربية االساسية/جامعة بابل561اعدادية الفاو للبناتعلميديار مهدي رضا ناجي3489231512111029

التربية االساسية/جامعة بابل558اعدادية االمام للبنينعلميمحمد عبيس عبيد نعمه3490231511013071

التربية االساسية/جامعة بابل558اعدادية الزهراء للبناتعلميطيبه جمال كاظم هريبد3491231512109167

التربية االساسية/جامعة بابل554ثانوية ميسلون للبناتعلميزهراء شاكر ناصر عبد3492231512080041

التربية االساسية/جامعة بابل552اعدادية الخنساء للبناتعلميأفنان حسام يعقوب يوسف3493231512087021

التربية االساسية/جامعة بابل552اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميعبير عدنان جوده علي3494231512119118

التربية االساسية/جامعة بابل552ثانوية مهدي البصير للبنينعلميايمن مهيمن كاظم محمد3495231511058004

التربية االساسية/جامعة بابل551ثانوية االسكندرية للبناتعلميلبنى حسن لفته جوده3496231512094037

التربية االساسية/جامعة بابل546ثانوية شط العرب للبناتعلميزينب طارق جبار خليفه3497231512124041

التربية االساسية/جامعة بابل544اعدادية السدة للبنينعلميعلي حسين عبد بريسم3498231511016062

التربية االساسية/جامعة بابل544اعدادية الخنساء للبناتعلميساره احمد محمد حسن3499231512087118

التربية االساسية/جامعة بابل544اعدادية الطليعة للبناتعلميضحى محسن هويدي عبد الساده3500231512088229

التربية االساسية/جامعة بابل544اعدادية طليطلة للبناتعلميانوار ناجح حسن عبدعلي3501231512092015

التربية االساسية/جامعة بابل544اعدادية الهاشمية للبنينعلميقاسم جهاد فاضل راضي3502231511019149
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التربية االساسية/جامعة بابل541ثانوية اآلمال للبناتعلمياسراء سعد محمد هاشم3503231512118003

التربية االساسية/جامعة بابل541ثانوية القاهرة المختلطةعلميبهاء عدنان عبيد حمد3504231511178011

التربية االساسية/جامعة بابل541ثانوية الكفاح للبناتعلميغدير حيدر راضي عليوي3505231512113048

التربية االساسية/جامعة بابل541اعدادية السدة للبنينعلميمصطفى مجيد محمد فارس3506231511016096

التربية االساسية/جامعة بابل541اعدادية العامل للبنينعلميمحمد سالم نعمه عوكي3507231511026050

التربية االساسية/جامعة بابل540اعدادية بلقيس للبناتعلميآمنه سالم عباس نعمان3508231512120004

التربية االساسية/جامعة بابل540اعدادية الهاشمية للبنينعلميمحمد طالل حسين جواد3509231511019175

التربية االساسية/جامعة بابل540اعدادية الكفل للبنينعلميمحسن فاضل عبد الحسين محمد3510231511032084

التربية االساسية/جامعة بابل539ثانوية القاهرة المختلطةعلميحسين حاتم جبار ابراهيم3511231511178014

التربية االساسية/جامعة بابل539اعدادية الجهاد للبنينعلميسجاد جبار هجاوي عواد3512231511004052

التربية االساسية/جامعة بابل538اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمه احمد كريم علوان3513231512119132

التربية االساسية/جامعة بابل538اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميشهد طارق كريم عزيز3514231512119108

التربية االساسية/جامعة بابل538ثانوية االسكندرية للبناتعلميغيداء علي حمود محمد3515231512094033

التربية االساسية/جامعة بابل538ثانوية البيان للبنينعلمياحمد عبيس حسين علوان3516231511014005

التربية االساسية/جامعة بابل538اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلمياحمد عماد داخل حسن3517231511012010

التربية االساسية/جامعة بابل538ثانوية الرواد المسائية للبنينعلميحسين عطيوي شريف عبيد3518231511255012

التربية االساسية/جامعة بابل537اعدادية المحاويل للبناتعلميود شاكر بدر عبيد3519231512115111

التربية االساسية/جامعة بابل537اعدادية الفيحاء للبنينعلميمهدي رضا مهدي امين3520231511005149

التربية االساسية/جامعة بابل537ثانوية الكفاح للبناتعلميهدى عذاب جبر راضي3521231512113069

التربية االساسية/جامعة بابل537اعدادية ام البنين للبناتعلميريم علي فاضل فهد3522231512091031

التربية االساسية/جامعة بابل537اعدادية الطليعة للبناتعلميعهود جعفر كزار صغير3523231512088246

التربية االساسية/جامعة بابل537اعدادية كوثا للبنينعلميعماد قاسم حمزه عبد3524231511051098

التربية االساسية/جامعة بابل536اعدادية كوثا للبنينعلميأنس كريم ياس خضير3525231511051003

التربية االساسية/جامعة بابل535ثانوية حلب المختلطةعلميعلي ثائر نور حسن3526231511201013

التربية االساسية/جامعة بابل535ثانوية الطبري للبنينعلميكرار حيدر يونس مهدي3527231511061046

التربية االساسية/جامعة بابل535ثانوية الجنائن للبناتعلميحوراء سعد عبيس امين3528231512102008

التربية االساسية/جامعة بابل535اعدادية الطليعة للبناتعلميزبيده طارق صالح عبد االمير3529231512088115

التربية االساسية/جامعة بابل534ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميغدير حليم خلف جاسم3530231512140023

التربية االساسية/جامعة بابل534اعدادية االمام للبنينعلميسجاد شهاب راضي كاظم3531231511013033

التربية االساسية/جامعة بابل534اعدادية السدة للبنينعلميعلي عباس طالب عباس3532231511016067

التربية االساسية/جامعة بابل534ثانوية االخوة المختلطةعلميهمام عماد حسن عبد3533231511212021

التربية االساسية/جامعة بابل533اعدادية المشروع للبنينعلميمصطفى كامل حمد حسين3534231511010103

التربية االساسية/جامعة بابل533اعدادية الحلة للبنينعلميمرتضى علي عريبي مرهج3535231511020297

التربية االساسية/جامعة بابل533اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء عيسى بدر حميد3536231512092065
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التربية االساسية/جامعة بابل532اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميساره احمد علي حميدان3537231512119088

التربية االساسية/جامعة بابل532اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب ناظم حامد مطلك3538231512090126

التربية االساسية/جامعة بابل532اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب جاسم محمد ناصر3539231512114063

التربية االساسية/جامعة بابل532ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميعلي حسين هاني اسماعيل3540231511188043

التربية االساسية/جامعة بابل532ثانوية التحرير للبناتعلمينور علي هادي حسن3541231512096081

التربية االساسية/جامعة بابل532اعدادية الثورة للبناتعلميهاجر سليم محمد حسين3542231512086125

التربية االساسية/جامعة بابل532ثانوية الحلة للبناتعلميرشا باسم محمد محسن3543231512100020

التربية االساسية/جامعة بابل531ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميحسين علي ياسين عزاوي3544231511038024

التربية االساسية/جامعة بابل531اعدادية االمام للبنينعلميكرار عبد علي نعمه كديمي3545231511013061

التربية االساسية/جامعة بابل531ثانوية سبأ المختلطةعلميامير سامي نعمه لوتي3546231511191005

التربية االساسية/جامعة بابل531اعدادية طليطلة للبناتعلميعال هادي عزيز عبد3547231512092101

التربية االساسية/جامعة بابل531اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن تحسين علي شاوي3548231511002068

التربية االساسية/جامعة بابل531اعدادية االندلس للبنينعلميعبد هللا كاظم مالك خضير3549231511042074

التربية االساسية/جامعة بابل530اعدادية القدس للبنينعلميحسنين تركي حيوان صاحب3550231511055017

التربية االساسية/جامعة بابل529اعدادية الجماهير المختلطةعلمياحمد قاسم كزار نايف3551231511183007

التربية االساسية/جامعة بابل529ثانوية اآلمال للبناتعلميسرور خليف سعدون مطرود3552231512118037

التربية االساسية/جامعة بابل529اعدادية الفاو للبناتعلميزينه رزاق كاظم حسين3553231512111042

التربية االساسية/جامعة بابل529ثانوية البشائر للبنينعلميعلي محمد جواد كاظم3554231511028024

التربية االساسية/جامعة بابل529اعدادية كوثا للبنينعلميسمير حيدر عبيس فاضل3555231511051065

التربية االساسية/جامعة بابل528اعدادية المسيب للبناتعلميرقيه طارق طالب عبد الساده3556231512117066

التربية االساسية/جامعة بابل528اعدادية بنت الهدى للبناتعلميايناس حيدر عبد االله بلوه3557231512121011

التربية االساسية/جامعة بابل528اعدادية الفجر المختلطةعلميليث فالح حسن كاظم3558231511173052

التربية االساسية/جامعة بابل528اعدادية المشروع للبنينعلميعلي محمد حسين مطر3559231511010077

التربية االساسية/جامعة بابل528اعدادية الفجر المختلطةعلميامير خليف هادي حمود3560231511173010

التربية االساسية/جامعة بابل528ثانوية التحرير للبناتعلميخديجه زيدان عبيد علي3561231512096029

التربية االساسية/جامعة بابل527اعدادية المسيب للبنينعلميمحمد جاسم محمد ناصر3562231511009127

التربية االساسية/جامعة بابل527ثانوية ابن سينا للبنينعلميضرغام محمود شاكر محمود3563231511029027

التربية االساسية/جامعة بابل527اعدادية صنعاء للبنينعلميمحمد غالب ظاهر ساجت3564231511011104

التربية االساسية/جامعة بابل527ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميزيد خنياب عبد نور3565231511188026

التربية االساسية/جامعة بابل527ثانوية سنجار المختلطةعلميعبد الكريم ابراهيم قاسم حسن3566231511189019

التربية االساسية/جامعة بابل526ثانوية الصادق المختلطةعلميعلي جاسم حمزه زيد3567231511172035

التربية االساسية/جامعة بابل526ثانوية الباقر للبناتعلميحوراء حسين نور حسن3568231512105011

التربية االساسية/جامعة بابل526اعدادية الشوملي للبنينعلميمحسن مطرود عطيوي عبد3569231511054138

التربية االساسية/جامعة بابل526ثانوية ابو القاسم المختلطةعلميعلي كاظم ذياب ياسين3570231511209017
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التربية االساسية/جامعة بابل525اعدادية طليطلة للبناتعلميتبارك حامد طالب خشه3571231512092029

التربية االساسية/جامعة بابل525اعدادية االمام علي للبنينعلميكاظم فرات محمد علي3572231511002218

التربية االساسية/جامعة بابل525اعدادية كوثا للبنينعلميحسين مطشر حسن خضير3573231511051042

التربية االساسية/جامعة بابل525اعدادية الخنساء للبناتعلميغدير رزاق محسن حمود3574231512087151

التربية االساسية/جامعة بابل525اعدادية االقتدار المختلطةعلميسجاد حامد علي عبد هللا3575231511164023

التربية االساسية/جامعة بابل525اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي االكبر حسين سلمان محمد3576231511005089

التربية االساسية/جامعة بابل525ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهدى قاسم عيسى مطر3577231512083022

التربية االساسية/جامعة بابل524ثانوية الجمهورية للبنينعلميمصطفى عبد الكريم خضير عباس3578231511057027

التربية االساسية/جامعة بابل524ثانوية دجلة للبناتعلميهبه هللا رحيم عبد تركي3579231512107035

التربية االساسية/جامعة بابل524اعدادية اليقظة للبناتعلميزهراء احمد علي جبار3580231512089040

التربية االساسية/جامعة بابل524اعدادية الفاو للبناتعلميلقاء ريان كزار حسن3581231512111059

التربية االساسية/جامعة بابل524اعدادية الشوملي للبنينعلميكاظم فالح وناس جساب3582231511054127

التربية االساسية/جامعة بابل524اعدادية طليطلة للبناتعلميزينب علي عبيس حمزه3583231512092078

التربية االساسية/جامعة بابل523اعدادية الثورة للبناتعلميفاطمه كريم جبر احمد3584231512086130

التربية االساسية/جامعة بابل523ثانوية اآلمال للبناتعلميمريم حسين حبيب عبد الشهيد3585231512118047

التربية االساسية/جامعة بابل523اعدادية المدحتية للبناتعلميغدير حسين كطيف خالد3586231512090172

التربية االساسية/جامعة بابل523ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد طالب عباس حسين3587231511067139

التربية االساسية/جامعة بابل522اعدادية المدحتية للبنينعلميعبد هللا محمد كامل كاظم3588231511017112

التربية االساسية/جامعة بابل522اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزهراء كمال سعيد خليل3589231512121039

التربية االساسية/جامعة بابل522اعدادية المدحتية للبناتعلميساره جواد عوده عبيد3590231512090131

التربية االساسية/جامعة بابل522ثانوية الزرقاء للبناتعلميضحى عبد الكريم عيسى علي3591231512108037

التربية االساسية/جامعة بابل522ثانوية االنفال المختلطةعلميأمير فاهم كاظم عبيس3592231511169003

التربية االساسية/جامعة بابل522ثانوية الحوراء للبناتعلميهبة عبدالعباس جودة كاظم3593231512103082

التربية االساسية/جامعة بابل522ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد حسن كاظم رضا3594231511067131

التربية االساسية/جامعة بابل521اعدادية المحاويل للبناتعلميحنين احمد محمد هندي3595231512115029

التربية االساسية/جامعة بابل521اعدادية الحلة للبنينعلميحسين مناف ناصر حسين3596231511020102

التربية االساسية/جامعة بابل521اعدادية االقتدار المختلطةعلميقاسم حسين حمود حمزه3597231511164041

التربية االساسية/جامعة بابل521اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزينب علي رحيم خليف3598231512123046

التربية االساسية/جامعة بابل521اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزهراء ياسين علي شاوي3599231512121040

التربية االساسية/جامعة بابل521اعدادية المحاويل للبناتعلمياالء سعدون عبيد جاسم3600231512115012

التربية االساسية/جامعة بابل520ثانوية النيل للبنينعلميسالم صالح مهدي صالح3601231511033097

التربية االساسية/جامعة بابل520اعدادية كوثا للبنينعلميليث اياد فاضل مجباس3602231511051111

التربية االساسية/جامعة بابل520اعدادية اسماء للبناتعلميطيبه سعيد عبد زيد3603231512093080

التربية االساسية/جامعة بابل519ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميعلي محمد موسى محمد3604231511188052
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التربية االساسية/جامعة بابل519ثانوية الخلود للبناتعلميبيادر عالء عباس كاظم3605231512137009

التربية االساسية/جامعة بابل519ثانوية الحكيم للبنينعلميمحمد عبد الكريم كاظم عبد3606231511044056

التربية االساسية/جامعة بابل519اعدادية الشوملي للبنينعلميعقيل حاتم عبد الحسين عباس3607231511054090

التربية االساسية/جامعة بابل519اعدادية الغساسنة للبناتعلميغياب هاشم محمد جدوع3608231512077055

التربية االساسية/جامعة بابل650اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه فاضل خيال حسن3609231522090049

التربية االساسية/جامعة بابل588اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى جاسم حسن شالل3610231522087031

التربية االساسية/جامعة بابل586اعدادية اليقظة للبناتادبيرسل احمد جاسم كاظم3611231522089016

التربية االساسية/جامعة بابل583اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء رسول عباس صالح3612231522120015

التربية االساسية/جامعة بابل569اعدادية المسيب للبناتادبيحوراء فاضل محمد كريم3613231522117029

التربية االساسية/جامعة بابل563اعدادية االمام للبنينادبياحمد طالب مخيف ذرب3614231521013003

التربية االساسية/جامعة بابل560ثانوية اليرموك المختلطةادبيكرار ناظم حمزه مخيف3615231521200024

التربية االساسية/جامعة بابل559اعدادية المحاويل للبناتادبيدعاء عبد الحسين عبد هللا ناصر3616231522115006

التربية االساسية/جامعة بابل558اعدادية المدحتية للبناتادبيتهاني حسن عبيد فتوح3617231522090009

التربية االساسية/جامعة بابل557اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيهدى صاحب مجيد جليل3618231522123048

التربية االساسية/جامعة بابل556اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيساره كريم ابراهيم محمد3619231522119049

التربية االساسية/جامعة بابل555اعدادية ام البنين للبناتادبيود عماد عدنان ابراهيم3620231522091058

التربية االساسية/جامعة بابل554اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء اسماعيل عبيد ابراهيم3621231522115011

التربية االساسية/جامعة بابل552اعدادية المسيب للبناتادبيعال عامر يونس عبد االمير3622231522117074

التربية االساسية/جامعة بابل549اعدادية اليقظة للبناتادبياسيل سامي داخل شباده3623231522089002

التربية االساسية/جامعة بابل547اعدادية كوثا للبنينادبيسمير شمران مذبوب دريغ3624231521051038

التربية االساسية/جامعة بابل546ثانوية اليرموك المختلطةادبيبشير مهدي عبد الحسين حسن3625231521200002

التربية االساسية/جامعة بابل546اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه الزهراء جواد كاظم جواد3626231522090046

التربية االساسية/جامعة بابل541اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد عبد الحسين محمد سعيد3627231521020044

التربية االساسية/جامعة بابل539ثانوية اليرموك المختلطةادبياحمد حسن ساجت عاشور3628231521200001

التربية االساسية/جامعة بابل538اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء حامد عبدالحسين هادي3629231522090025

التربية االساسية/جامعة بابل537اعدادية المحاويل للبناتادبيزينب دوهان جواد ديوان3630231522115016

التربية االساسية/جامعة بابل535ثانوية صفين المختلطةادبياسالم ثامر عبد هللا حمزه3631231521195003

التربية االساسية/جامعة بابل535ثانوية صفين المختلطةادبينور عقيل جواد محسن3632231522195012

التربية االساسية/جامعة بابل534اعدادية المسيب للبناتادبيهدى قاسم نعمه كاظم3633231522117112

التربية االساسية/جامعة بابل533اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك توفيق لطيف عباس3634231522091012

التربية االساسية/جامعة بابل533اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء حيدر حسين محمد3635231522111022

التربية االساسية/جامعة بابل530ثانوية شط العرب للبناتادبيهبه محمد علي ابراهيم3636231522124043

التربية االساسية/جامعة بابل525ثانوية النجاة للبناتادبيسلوى عبد علي عبيد مريض3637231522139028

التربية االساسية/جامعة بابل524اعدادية القدس للبنينادبينور الدين كاظم نور حسين3638231521055088
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التربية االساسية/جامعة بابل521ثانوية الحكيم للبنينادبيأحمد رياض سلمان حسين3639231521044002

التربية االساسية/جامعة بابل520اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب حمزه حسن عبد3640231522090033

التربية االساسية/جامعة بابل519اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياالء سامي علوي عبدهللا3641231522119013

التربية االساسية/جامعة بابل518اعدادية الطليعة للبناتادبينغم سعد عبدالحسن طالب3642231522088038

التربية االساسية/جامعة بابل517اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسراء احمد جليدان كاظم3643231522119005

التربية االساسية/جامعة بابل517ثانوية االفاق للبناتادبيفاطمه عباس عبد ديوان3644231522144015

التربية االساسية/جامعة بابل516.2ثانوية التحرير للبناتادبيآيات رياض محمد موسى3645231522096002

التربية االساسية/جامعة بابل515اعدادية المسيب للبناتادبيايات عادل ابراهيم محمد3646231522117013

التربية االساسية/جامعة بابل515اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك راضي غدير حسين3647231522120008

التربية االساسية/جامعة بابل513ثانوية عرفات المختلطةادبيكرار ابراهيم عبد الحسين شاهر3648231521161019

التربية االساسية/جامعة بابل513ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد عدنان داود سلمان3649231521181036

التربية االساسية/جامعة بابل512ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيعلي رحمان دويج حمد3650231521166014

التربية االساسية/جامعة بابل512اعدادية المدحتية للبناتادبيهيا أيمن شالل منسي3651231522090068

التربية االساسية/جامعة بابل509ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيعبير أحمد عبد هللا طاهر3652231522083020

التربية االساسية/جامعة بابل509إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيزهراء عدنان عبد العظيم محمد علي3653231522205005

التربية االساسية/جامعة بابل509اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيأفراح حاتم طه مكطوف3654231522119001

التربية االساسية/جامعة بابل508.7ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء ميثم علي محمود3655231522096008

التربية االساسية/جامعة بابل507اعدادية المدحتية للبنينادبيسرمد محمد صاحب عبود3656231521017046

التربية االساسية/جامعة بابل506.9ثانوية التحرير للبناتادبيمريم عباس عبداالمير علي3657231522096012

التربية االساسية/جامعة بابل506اعدادية القدس للبنينادبيمنتظر خليل عباس كاظم3658231521055085

التربية االساسية/جامعة بابل506اعدادية القاسم للبنينادبيسيف عبد الكاظم سلمان عبد العباس3659231521006041

التربية االساسية/جامعة بابل504اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعبير عبدالكريم جمعه سلمان3660231522119061

التربية االساسية/جامعة بابل501ثانوية ميسلون للبناتادبيفاطمة علي عبدالحسين عبدعلي3661231522080051

التربية االساسية/جامعة بابل501ثانوية قرطبة للبناتادبيسجى علي جاسم محمد3662231522126034

التربية االساسية/جامعة بابل500اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين محمد عبود دبعون3663231521017033

التربية االساسية/جامعة بابل499اعدادية الكفل للبنينادبيفالح حسن محمد حسين3664231521032050

التربية االساسية/جامعة بابل499اعدادية بلقيس للبناتادبيرنا مهند فاهم سلمان3665231522120011

التربية االساسية/جامعة بابل498اعدادية االمام للبنينادبيحسام حامد راضي نهابه3666231521013009

التربية االساسية/جامعة بابل498اعدادية الفاو للبناتادبيساره علي خليل ابراهيم3667231522111029

التربية االساسية/جامعة بابل497ثانوية الشموس للبناتادبيرفاه محمد عباس عبد3668231522101015

التربية االساسية/جامعة بابل497اعدادية كوثا للبنينادبيسيف خالد يوسف معيوف3669231521051039

التربية االساسية/جامعة بابل497ثانوية ابن سينا للبنينادبيفاضل صبحي حسن رزوقي3670231521029024

التربية االساسية/جامعة بابل496اعدادية كوثا للبنينادبيوسام حمزه عبد هللا عسل3671231521051106

التربية االساسية/جامعة بابل496ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيرفل علي مدلول محمد3672231522140013
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التربية االساسية/جامعة بابل495إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيحمزه سعد حاكم كاظم3673231521205014

التربية االساسية/جامعة بابل495اعدادية الطليعة للبناتادبيانفال علي كريم محمد3674231522088008

التربية االساسية/جامعة بابل494اعدادية الغساسنة للبناتادبيهناء جهاد رهمه هلول3675231522077022

التربية االساسية/جامعة بابل494اعدادية المدحتية للبنينادبيعباس سالم حسن علوان3676231521017053

التربية االساسية/جامعة بابل494ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء عدنان كاظم حسين3677231522100020

التربية االساسية/جامعة بابل493اعدادية كوثا للبنينادبيحيدر رسول احمد علي3678231521051029

التربية االساسية/جامعة بابل493اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينغم احمد فضاله ثليج3679231522119088

التربية االساسية/جامعة بابل493الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيكرار خضير عبد كيطان3680231521035023

التربية االساسية/جامعة بابل492اعدادية القاسم للبنينادبيمنتظر عباس علي كاظم3681231521006085

التربية االساسية/جامعة بابل492ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيمهدي صالح علي هللا حمزه3682231521193024

التربية االساسية/جامعة بابل490اعدادية بلقيس للبناتادبيايالف محمد ناجي عبد الرضا3683231522120005

التربية االساسية/جامعة بابل490ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيمروج علي عبد هللا عمران3684231522143019

التربية االساسية/جامعة بابل490ثانوية صفين المختلطةادبيحمزه كريم محمد حريجه3685231521195009

التربية االساسية/جامعة بابل488ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسماء مهدي صويح جعيول3686231522145002

التربية االساسية/جامعة بابل488اعدادية طليطلة للبناتادبيمنار سعد عبداالمير اسماعيل3687231522092067

التربية االساسية/جامعة بابل487اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء قاسم مهدي خلف3688231522109053

التربية االساسية/جامعة بابل487اعدادية الربيع للبناتادبيدعاء جاسم محمد كاظم3689231522098028

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية الحلة للبنينادبياحمد حمزه محمد علي3690231521015001

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية الفضائل للبناتادبيهناء محمود عمران محمود3691231522112028

التربية االساسية/جامعة بابل486اعدادية كوثا للبنينادبيعمار صالح حسون جوير3692231521051066

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية المسعودي للبناتادبيعذراء سعد عبد الجليل عبد الواحد3693231522095040

التربية االساسية/جامعة بابل486اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي احمد عبد الحكيم كودان3694231521002040

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية الزرقاء للبناتادبيايمان فالح حسن جابر3695231522108006

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبياحمد جليل شاكر حمود3696231521038003

التربية االساسية/جامعة بابل486اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد الرحمن كريم كاظم زبار3697231521008048

التربية االساسية/جامعة بابل486للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيسامر كاظم رحيم عبد3698231521063031

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية الحلة للبناتادبيشروق سلمان هادي سلمان3699231522100024

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء حسين جبر مظلوم3700231522126023

التربية االساسية/جامعة بابل486اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهديل حسين عثمان ذياب3701231522119101

التربية االساسية/جامعة بابل486ثانوية عدن للبناتادبيمريم محمد ناصر عبيس3702231522076019

التربية االساسية/جامعة بابل485ثانوية الصديق للبنينادبيحيدر رياض سعدون راضي3703231521027031

التربية االساسية/جامعة بابل485اعدادية كوثا للبنينادبيسعد صالح مهدي عبيد3704231521051035

التربية االساسية/جامعة بابل485اعدادية الفيحاء للبنينادبيغيث مسلم صاحب عرط3705231521005039

التربية االساسية/جامعة بابل485اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي رعد عبد االمير صدام3706231521012039

257 من 109صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/جامعة بابل485ثانوية عرفات المختلطةادبيحامد سعدون سلمان حسن3707231521161005

التربية االساسية/جامعة بابل485ثانوية النجاة للبناتادبيأيالف أكرم فخري جواد3708231522139002

التربية االساسية/جامعة بابل485اعدادية المحاويل للبناتادبيزينب عدنان حاتم مرزه3709231522115017

التربية االساسية/جامعة بابل485اعدادية المشروع للبنينادبيعالء محمد خضير عمران3710231521010092

التربية االساسية/جامعة بابل485ثانوية القاهرة المختلطةادبيعباس علي ارحيل سفاح3711231521178026

التربية االساسية/جامعة بابل484اعدادية كوثا للبنينادبيرائد حمزه داود عليوي3712231521051031

التربية االساسية/جامعة بابل484ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزهراء نعمه حمزه عنيزان3713231522082011

التربية االساسية/جامعة بابل484ثانوية فلسطين للبناتادبيصبا فارس حازم عويز3714231522084018

التربية االساسية/جامعة بابل484اعدادية اليقظة للبناتادبياالء حاتم مكي عسل3715231522089004

التربية االساسية/جامعة بابل484ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي عدنان محمود حسن3716231521178033

التربية االساسية/جامعة بابل484ثانوية النجاة للبناتادبيآيات مجيد عبيد حمزه3717231522139001

التربية االساسية/جامعة بابل484اعدادية كوثا للبنينادبيعقيل فالح جالن عبيد3718231521051055

التربية االساسية/جامعة بابل484اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح قاسم كريم عبيد3719231522087039

التربية االساسية/جامعة بابل483ثانوية المسعودي للبناتادبيرغد حمزه علي وريد3720231522095020

التربية االساسية/جامعة بابل483اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسحر جواد هادي سلمان3721231522127022

التربية االساسية/جامعة بابل483اعدادية االندلس للبنينادبياحمد عباس علوان حسون3722231521042007

التربية االساسية/جامعة بابل483ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء علي جبر حمود3723231522116023

التربية االساسية/جامعة بابل483ثانوية عدن للبناتادبيايه سالم مديلي حمزه3724231522076001

التربية االساسية/جامعة بابل483اعدادية الحلة للبنينادبيعلي عقيل محمد حمزه3725231521020029

التربية االساسية/جامعة بابل483اعدادية المسيب للبناتادبيسجى خالد شالل حسن3726231522117059

التربية االساسية/جامعة بابل483ثانوية الرشيد للبنينادبيحيدر حمزه هاشم ناجي3727231521065017

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيايات طه مظهر جبار3728231522128005

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية الزاكيات للبناتادبيزينب علي حسين عبيس3729231522135004

التربية االساسية/جامعة بابل482اعدادية المشروع للبنينادبيياسين عبد الخضر محمد فرج3730231521010153

التربية االساسية/جامعة بابل482اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي اياد طارق كاظم3731231521008056

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا عيدان عبيد جواد3732231521033043

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزهراء شهيد كريم محمود3733231522133010

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيحسين حامد عبيد موسى3734231521163003

التربية االساسية/جامعة بابل482اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك حمزه محمد حسن3735231522091013

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية السهول المختلطةادبيعلي نعمه دوهان حسون3736231521182010

التربية االساسية/جامعة بابل482اعدادية المحاويل للبنينادبييحيى محمد رشاد شفيق شافي3737231521008121

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية نابلس المختلطةادبيحسين رباط حايف كريم3738231521194006

التربية االساسية/جامعة بابل482ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب رزاق عبد عمران3739231522084015

التربية االساسية/جامعة بابل481ثانوية الحلة للبناتادبيهند مؤيد مهدي صاحب3740231522100048
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التربية االساسية/جامعة بابل481اعدادية االندلس للبنينادبيكرار جبار عبد الجاسم عطيه3741231521042046

التربية االساسية/جامعة بابل481ثانوية السدة للبناتادبيزينب علي رشيد خضير3742231522110023

التربية االساسية/جامعة بابل481اعدادية المدحتية للبنينادبيعباس رشاد راغب غالب3743231521017051

التربية االساسية/جامعة بابل481ثانوية الفالح المختلطةادبياحمد قاسم عبيد عواد3744231521198003

التربية االساسية/جامعة بابل481ثانوية الفالح المختلطةادبيمصطفى غازي حميد نايف3745231521198041

التربية االساسية/جامعة بابل481ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسنين ياسين اعلي كاظم3746231521200005

التربية االساسية/جامعة بابل481ثانوية االخوة المختلطةادبيمصطفى ثامر عباس جاسم3747231521212020

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه احسان عبد عون حسون3748231522117077

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيحاتم عبد مراد ماضي3749231521168012

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسمر عبدالعالي مجيبل مطر3750231522119053

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيعفاف عامر عيسى جالب3751231522166011

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء قيس ابراهيم خميس3752231522116024

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية المسيب للبناتادبينور محمد عبد اللطيف ناصر3753231522117100

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية بلقيس للبناتادبيعال رافع عبد الساده مزعل3754231522120025

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء جبار ابراهيم طاهر3755231522089019

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية الصادق المختلطةادبيزينب حاتم حسين حسن3756231522172004

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية االنفال المختلطةادبيمحمد قاسم حسين عبد العباس3757231521169042

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد صاحب محمد حمزه3758231521032058

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية االقتدار المختلطةادبيمهند حسن عبد الساده خطار3759231521164045

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية قرطبة للبناتادبيصابرين فالح مطرود نغيمش3760231522126040

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية السدة للبنينادبيهادي حسين عبد الكاظم حران3761231521016089

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية المشروع للبنينادبيعماد فراس داود سلمان3762231521010106

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية كوثا للبنينادبيفالح حسن علي عبد3763231521051072

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية الربيع للبناتادبيرواء موسى عبيد عبيس3764231522098038

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية دجلة للبناتادبيذكرى احمد وهاب محمد3765231522107014

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية البشائر للبنينادبيحسين يحيى صاحب حسين3766231521028014

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية الفاو للبناتادبينور حسين عبدعلي خليف3767231522111061

التربية االساسية/جامعة بابل480اعدادية الغساسنة للبناتادبيهاجر جاسم محمد حسين3768231522077020

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية الرفعة للبناتادبيرسل فاضل مطلك داود3769231522081030

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية الزرقاء للبناتادبيسهى حيدر حمزه شهيد3770231522108024

التربية االساسية/جامعة بابل480ثانوية دجلة للبناتادبيياسمين عماد نافع خضير3771231522107057

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية المنتظر المختلطةادبيمحمد عبيد خدام ابراهيم3772231521196026

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية الرحمن المختلطةادبينور الهدى احمد شمحوط عبود3773231522165008

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيقصي هشام خضير محمد3774231521160020
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التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية الهالل المختلطةادبيضياء حسين حميد عطيه3775231521179020

التربية االساسية/جامعة بابل479اعدادية الجماهير المختلطةادبيسجاد جاسم صالح خير هللا3776231521183029

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية مهدي البصير للبناتادبيساره سعد حسن جاسم3777231522133011

التربية االساسية/جامعة بابل479اعدادية المحاويل للبنينادبيسيف فالح حسن عباس3778231521008039

التربية االساسية/جامعة بابل479اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيديار ستار جبار كاظم3779231522123010

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد حاتم شاكر مهدي3780231521015028

التربية االساسية/جامعة بابل479اعدادية كوثا للبنينادبيابراهيم مزهر راشد جرس3781231521051004

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية الجامعة للبنينادبيمروان نوري عبد هللا عبيد3782231521067039

التربية االساسية/جامعة بابل479ثانوية عدن للبناتادبيمريم نوماس جفات عداي3783231522076020

التربية االساسية/جامعة بابل479اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد كاظم حمزه سرحان3784231522127024

التربية االساسية/جامعة بابل478ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيعلي حسين رحيم حساني3785231521166012

التربية االساسية/جامعة بابل478ثانوية االنفال المختلطةادبيشهد سعود ناجي مزهر3786231521169013

التربية االساسية/جامعة بابل478اعدادية المسيب للبناتادبيزينب عبد الستار مهدي عنيد3787231522117051

التربية االساسية/جامعة بابل478الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيابراهيم صاحب حبيب شطب3788231521035001

التربية االساسية/جامعة بابل478اعدادية الجهاد للبنينادبيبرير عامر مصعب علوان3789231521004015

التربية االساسية/جامعة بابل478ثانوية النجوم للبناتادبيغفران محمد جبر حمزه3790231522130035

التربية االساسية/جامعة بابل478اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايات حسين حمود نهاب3791231522119018

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرؤى حسين جبار بريج3792231522119035

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية الفاو للبناتادبيسجى عامر عبيد ناصر3793231522111032

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية حلب المختلطةادبيريام جواد صالح كاظم3794231522201008

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية بلقيس للبناتادبيياسمين محمد عبد الحسين هاشم3795231522120041

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية المحاويل للبناتادبيرغد علي حسن نعمه3796231522115008

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية البيان للبنينادبيسعد بخيت عجيل طارش3797231521014039

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين حسين عبود هميم3798231522109026

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية الجنائن للبناتادبيافراح سالم عبدهللا عطيه3799231522102004

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية االندلس للبنينادبيقاسم محمد اسماعيل عبد هللا3800231521042045

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية دجلة للبناتادبيرسل ناجي حسين حمد3801231522107018

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية المدحتية للبناتادبيشهد قاسم حسين ظليم3802231522090040

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية البدور للبناتادبيشيماء علي عباس علي3803231522085011

التربية االساسية/جامعة بابل477اعدادية الطليعة للبناتادبينور سعد حبيب ابراهيم3804231522088039

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية ميسلون للبناتادبيضحى صاحب عباس عبدالحسين3805231522080041

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية فلسطين للبناتادبينجالء حسين حمزه عباس3806231522084022

التربية االساسية/جامعة بابل477ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي صالح مهدي عسل3807231521196014

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية بنت الهدى للبناتادبيصفا نزار صاحب مصحب3808231522121028
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التربية االساسية/جامعة بابل476ثانوية الحسينية المختلطةادبيوالء قاسم حسن امين3809231522187015

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك حسن جاسم دانه3810231522117019

التربية االساسية/جامعة بابل476ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيحسين غانم عبيس عليوي3811231521038013

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيعال حسين فاضل ناجي3812231522123034

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية اسماء للبناتادبياسراء اديب احمد مرزه3813231522093002

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية كوثا للبنينادبيفاضل خالد حبيب محمد3814231521051070

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية كوثا للبنينادبيكرار علي موسى لفته3815231521051077

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية الثورة للبناتادبينور الهدى فالح مظلوم جواد3816231522086050

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين سالم داخل شباده3817231522109031

التربية االساسية/جامعة بابل476للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيبالل مهدي صاحب مهدي3818231521063010

التربية االساسية/جامعة بابل476اعدادية السدة للبنينادبيحيدر سعد محسن مهدي3819231521016028

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية شط العرب للبناتادبيبنين ابراهيم حسن عبد3820231522124004

التربية االساسية/جامعة بابل475اعدادية الجماهير المختلطةادبيمازن عباس هالل صويح3821231521183050

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية االفاق للبناتادبينسرين عدنان صالل محمد3822231522144016

التربية االساسية/جامعة بابل475اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبراق علي حسن عصفور3823231522119024

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية الحسينية المختلطةادبيمحمد عليوي غاوي سالم3824231521187014

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية الرفعة للبناتادبيآيه ضياء غالي دمنه3825231522081010

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيليث حامد عبيد عامر3826231521256047

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية عبد المطلب للبناتادبيحوراء عباس كريم سعدون3827231522136007

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية مأرب للبنينادبياحمد فاضل جبر حسين3828231521049001

التربية االساسية/جامعة بابل475اعدادية االمام للبنينادبيسجاد حامد فجر طعمه3829231521013022

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية ميسلون للبناتادبيزهراء علي شنشول عباس3830231522080023

التربية االساسية/جامعة بابل475ثانوية الوركاء للبنينادبيأحمد محمد سلمان عبود3831231521034008

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية الفجر المختلطةادبيأحمد مجيد عبيد لواخ3832231521173001

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب ثامر عبيد سلمان3833231522091033

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية صفين المختلطةادبييونس طالل محمود ابراهيم3834231521195028

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيآيات ليث عزيز مجيد3835231522142001

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية الفيحاء للبنينادبيمرتضى عبد الكاظم حسن عبد هللا3836231521005049

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسجاد داخل جبر عبد3837231521040016

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية حلب المختلطةادبيحسين طالب فاضل فهد3838231521201009

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية الهاشمية للبنينادبيكرار محمد صالح حسن3839231521019032

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية المسعودي للبناتادبينجاة منعم هادي سعيد3840231522095049

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية طليطلة للبناتادبيمنار عامر فرحان عكنش3841231522092068

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية الجنائن للبناتادبيوفاء علي محسن حبيب3842231522102030
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التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية حطين للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم كبيان3843231521023003

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية الفاو للبناتادبينبراس حمزة علي عبود3844231522111057

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية المشروع للبنينادبيعلي فاضل جاسم صكر3845231521010100

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية ميسلون للبناتادبيميعاد يحيى حسين موسى3846231522080057

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية البدور للبناتادبيبشرى نجم عبيد بديوي3847231522085005

التربية االساسية/جامعة بابل474اعدادية حطين للبنينادبيمحمد صفاء ابراهيم عبد عون3848231521023048

التربية االساسية/جامعة بابل474ثانوية الفالح المختلطةادبيقاسم حسوني فرحان بريهي3849231521198035

التربية االساسية/جامعة بابل473ثانوية ابن زيدون المختلطةادبياحمد محسن نعمه حمزه3850231521193005

التربية االساسية/جامعة بابل473ثانوية الطف المختلطةادبيهديل فرحان زغير عبيد3851231522177007

التربية االساسية/جامعة بابل473اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسمر حسن علوان عبد3852231522119051

التربية االساسية/جامعة بابل473اعدادية الجماهير المختلطةادبيعالء حسين كاظم حسين3853231521183035

التربية االساسية/جامعة بابل473اعدادية اسماء للبناتادبيمروه حيدر فرج حريجه3854231522093088

التربية االساسية/جامعة بابل473اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه فارس محمد حمزه3855231522087015

التربية االساسية/جامعة بابل473ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعبد هللا حمد جبار عبد3856231521038027

التربية االساسية/جامعة بابل473ثانوية عبد المطلب للبناتادبيبراء حسن حمزه جابر3857231522136004

التربية االساسية/جامعة بابل473اعدادية المسيب للبنينادبيعلي نعمه كاظم راضي3858231521009064

التربية االساسية/جامعة بابل473اعدادية بلقيس للبناتادبيندى فاهم محمد مهدي3859231522120033

التربية االساسية/جامعة بابل472ثانوية سبأ المختلطةادبيجعفر نور حمزه طراد3860231521191005

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محمد سرحان عبادي3861231522120017

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية المسيب للبناتادبيآيات فارس حاجم شافي3862231522117003

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية عشتار للبناتادبيدعاء عبد الكريم اسود حميد3863231522125025

التربية االساسية/جامعة بابل472ثانوية بغداد االهلية للبناتادبياديان ميثم محمد عبد3864231522134003

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية اسماء للبناتادبيهاجر محسن عبدالهادي عبيد3865231522093105

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية ابن السكيت للبنينادبيأمير فتحي رشاد احمد3866231521040007

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية كوثا للبنينادبياسحق حميد شبيب حسين3867231521051009

التربية االساسية/جامعة بابل472اعدادية اليقظة للبناتادبيالرا عبد الجاسم عبد الحمزه كاظم3868231522089038

التربية االساسية/جامعة بابل472ثانوية الرفعة للبناتادبيجيهان عباس حرامي خليف3869231522081021

التربية االساسية/جامعة بابل472ثانوية الباقر للبنينادبيحسن علي عبد الحسين علي3870231521046007

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية االنفال المختلطةادبيساجد سلمان حلواص جوده3871231521169010

التربية االساسية/جامعة بابل471اعدادية المشروع للبنينادبيامير عبد الرزاق درب عطية3872231521010025

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيهاشم قاسم حمادي علي3873231521160027

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية الخلود للبناتادبيرغد نعمه جاسم علوان3874231522137006

التربية االساسية/جامعة بابل471اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي عبد الستار محمد ارزيج3875231521173049

التربية االساسية/جامعة بابل471إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبياسماء حسين علي عبود3876231522205002
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التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية قرطبة للبناتادبيفاطمه حسين جبر مظلوم3877231522126046

التربية االساسية/جامعة بابل471اعدادية المدحتية للبنينادبيامير كريم فرج حسين3878231521017017

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى عبد العباس عطيه حنتوش3879231521027114

التربية االساسية/جامعة بابل471اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد مجيد حميد كاظم3880231521017007

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية الحكيم للبنينادبيعلي سعود بدر فارس3881231521044022

التربية االساسية/جامعة بابل471اعدادية طليطلة للبناتادبيحنين عباس صافي عبود3882231522092015

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية المسعودي للبناتادبيزينه كاظم زغير عبطان3883231522095034

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية الجزائر للبنينادبيمحمد مصطفى جليل عباس3884231521043057

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية البدور للبناتادبيمها صادق نايف عالوي3885231522085013

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية السدة للبناتادبيزينب سعدون كاظم عباس3886231522110021

التربية االساسية/جامعة بابل471اعدادية اسماء للبناتادبيحنان كريم حمد ابراهيم3887231522093018

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية المسعودي للبناتادبيآيه احمد سعيد لطيف3888231522095001

التربية االساسية/جامعة بابل471ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعلي عبد المهدي هادي جوده3889231521168020

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية المحاويل للبناتادبيرويده هادي مهدي محمد3890231522115009

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية المدحتية للبنينادبيعمار عيد حمزه منسي3891231521017068

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيشهالء نهاد حسين عبد هللا3892231522271020

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية طليطلة للبناتادبيعال مشتاق طالب سلمان3893231522092050

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية االمام للبنينادبيفائز ثامر عبيس دحام3894231521013044

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية المشروع للبنينادبياسماعيل خليل ابراهيم حسن3895231521010020

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء محمد صالح محمد3896231522090018

التربية االساسية/جامعة بابل470ثانوية الباقر للبناتادبيرفل كاظم محمد كاظم3897231522105012

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية الفاو للبناتادبيكوثر قاسم سكندر مطني3898231522111049

التربية االساسية/جامعة بابل470اعدادية االندلس للبنينادبيعلي طالب عبيس جاسم3899231521042035

التربية االساسية/جامعة بابل470ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيحسن فليح هادي عبيد3900231521193010

التربية االساسية/جامعة بابل470ثانوية الزرقاء للبناتادبيزهراء حيدر حسين محمد3901231522108016

التربية االساسية/جامعة بابل470ثانوية دجلة للبناتادبيايات عبدالرضا مخيف عيدان3902231522107004

التربية االساسية/جامعة بابل469ثانوية الهالل المختلطةادبيتقا حسين نصيف جاسم3903231522179002

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيناريمان رحيم سعدون زيدان3904231522119084

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي كامل عباس ياسين3905231521002049

التربية االساسية/جامعة بابل469ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي صباح عراك ضاحي3906231521034052

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية الزهراء للبناتادبياصاله طالب حسين علوان3907231522109011

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية الفاو للبناتادبيديار حمدان راضي نهابه3908231522111014

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية الخنساء للبناتادبيلباب عامر حسن كاظم3909231522087040

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم ليث يحى عبدالصاحب3910231522088035
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التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية الطليعة للبناتادبيانفال علي حمزه هادي3911231522088004

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية اسماء للبناتادبيزبيده حسن عبد ناصر3912231522093038

التربية االساسية/جامعة بابل469اعدادية اسماء للبناتادبيعذراء كريم جواد كاظم3913231522093071

التربية االساسية/جامعة بابل469ثانوية اليرموك المختلطةادبيمحمد حاكم عليوي ناصر3914231521200027

التربية االساسية/جامعة بابل469ثانوية دجلة للبناتادبيحوراء ناهض نوماس كاظم3915231522107012

التربية االساسية/جامعة بابل468اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد حيدر عبد األمير محمد3916231522121023

التربية االساسية/جامعة بابل468اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه منشد فضاله ثليج3917231522119067

التربية االساسية/جامعة بابل468ثانوية ابن رشد للبناتادبيصفا صالح حسن راضي3918231522099016

التربية االساسية/جامعة بابل468اعدادية الكوثر للبناتادبيأيه علي عباس دخيل3919231522114003

التربية االساسية/جامعة بابل468ثانوية ميسلون للبناتادبيزهراء علي عبدالحسين رحيم3920231522080024

التربية االساسية/جامعة بابل468اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيميمون مؤيد عبد الحسين كاطع3921231521012061

الدراسات القرآنية/جامعة بابل551ثانوية الزاكيات للبناتعلميزهراء حسنين علي حسين3922231512135005

الدراسات القرآنية/جامعة بابل548ثانوية المستقبل للبناتعلميأثار رزاق راضي بستان3923231512106001

الدراسات القرآنية/جامعة بابل538ثانوية ابن رشد للبناتعلميساره احمد حلبوص حسين3924231512099017

الدراسات القرآنية/جامعة بابل523اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد حسن كاظم علي3925231511006002

الدراسات القرآنية/جامعة بابل521اعدادية طليطلة للبناتعلمياسراء فاهم طالب عبيد3926231512092006

الدراسات القرآنية/جامعة بابل520ثانوية ذو الفقار المختلطةعلميابتهال مالك كاظم مغير3927231512210002

الدراسات القرآنية/جامعة بابل572اعدادية الطليعة للبناتادبيسماح أحمد عبداالمير ابراهيم3928231522088024

الدراسات القرآنية/جامعة بابل556اعدادية القاسم للبنينادبيمهند جاسم محمد فرحان3929231521006087

الدراسات القرآنية/جامعة بابل538الخارجياتادبيصفا ضياء حمود محمد3930231522401019

الدراسات القرآنية/جامعة بابل537اعدادية كوثا للبنينادبيهاشم متعب سلمان صدام3931231521051102

الدراسات القرآنية/جامعة بابل531ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب صبار عطية عباس3932231522145014

الدراسات القرآنية/جامعة بابل527اعدادية الزهراء للبناتادبيازل قاسم عباس حسن3933231522109007

الدراسات القرآنية/جامعة بابل514اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء حيدر عبدالساده عزبه3934231522090016

الدراسات القرآنية/جامعة بابل508اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء محمد اسود ابراهيم3935231522090030

الدراسات القرآنية/جامعة بابل500ثانوية الحسينية المختلطةادبياشرف هاني مهدي كنوش3936231521187003

الدراسات القرآنية/جامعة بابل499ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء عيسى حسين موسى3937231522145012

الدراسات القرآنية/جامعة بابل498اعدادية المشروع للبنينادبيامجد نافع كريم حمد3938231521010021

الدراسات القرآنية/جامعة بابل496ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيآيات ستار جابر نهايه3939231522166004

الدراسات القرآنية/جامعة بابل495اعدادية كوثا للبنينادبيحسن سليم جواد كاظم3940231521051022

الدراسات القرآنية/جامعة بابل495ثانوية اليرموك المختلطةادبيعلي حسن عسكر هلوس3941231521200017

الدراسات القرآنية/جامعة بابل492ثانوية الصادق المختلطةادبيأمير خالد راسم أمير3942231521172002

الدراسات القرآنية/جامعة بابل487اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء محمد حسن حسين عزيز3943231522089022

الدراسات القرآنية/جامعة بابل487ثانوية اليرموك المختلطةادبيعالء عبد الرضا حسين حمود3944231521200016
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الدراسات القرآنية/جامعة بابل485اعدادية اسماء للبناتادبيرنا حيدر عابد جميل3945231522093031

الدراسات القرآنية/جامعة بابل485للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيجعفر صادق رسول حسون3946231521063012

الدراسات القرآنية/جامعة بابل483ثانوية اآلمال للبناتادبيصبا نجاح حسين علوان3947231522118011

الدراسات القرآنية/جامعة بابل483اعدادية المشروع للبنينادبيثامر رحيم نايف غضبان3948231521010034

الدراسات القرآنية/جامعة بابل483ثانوية االنفال المختلطةادبيوجدان جاسم محمد مله3949231522169017

الدراسات القرآنية/جامعة بابل482ثانوية الحوراء للبناتادبيزينب داخل جبر عبد3950231522103018

الدراسات القرآنية/جامعة بابل482ثانوية الصادق المختلطةادبيمصطفى مهدي كاظم حسن3951231521172030

الدراسات القرآنية/جامعة بابل482اعدادية القدس للبنينادبيقاسم علي حسين حمادي3952231521055062

الدراسات القرآنية/جامعة بابل481اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه رياض عبد الجاسم عبد عون3953231522089037

الدراسات القرآنية/جامعة بابل478ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيسميه كريم خضير حسين3954231522208012

الدراسات القرآنية/جامعة بابل478ثانوية الشموس للبناتادبيفاطمه عباس عيدان داود3955231522101027

الدراسات القرآنية/جامعة بابل478اعدادية اسماء للبناتادبيريام طارق فاضل صبيح3956231522093035

الدراسات القرآنية/جامعة بابل477اعدادية اليقظة للبناتادبيسليمه محمد هالل سلمان3957231522089030

الدراسات القرآنية/جامعة بابل477اعدادية االمام للبنينادبيغيث شامل عبيد عبد الرحمن3958231521013043

الدراسات القرآنية/جامعة بابل477اعدادية القاسم للبنينادبياحمد حيدر ناجي كاظم3959231521006002

الدراسات القرآنية/جامعة بابل476ثانوية الصادق المختلطةادبيسجى جاسم عبيس كاظم3960231522172005

الدراسات القرآنية/جامعة بابل476ثانوية حلب المختلطةادبيزيد عباس عبيد ناصر3961231521201013

الدراسات القرآنية/جامعة بابل475ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمروه ناظم محمد عبدهللا3962231522082019

الدراسات القرآنية/جامعة بابل474ثانوية الحسينية المختلطةادبيواهب احمد عاجل عباس3963231521187017

الدراسات القرآنية/جامعة بابل473ثانوية الصادق المختلطةادبياسراء محمد حسن محمد3964231522172003

الدراسات القرآنية/جامعة بابل473ثانوية حلب المختلطةادبيابتهال معز حسن ناصر3965231522201002

الدراسات القرآنية/جامعة بابل473اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحنين صالح عايد خضير3966231522119030

الدراسات القرآنية/جامعة بابل473اعدادية اسماء للبناتادبيهبه علي كريم جاسم3967231522093110

الدراسات القرآنية/جامعة بابل472اعدادية الزهراء للبناتادبينقاء علي حسن حميد3968231522109097

الدراسات القرآنية/جامعة بابل471ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين فليح عبيد محمد3969231522145007

الدراسات القرآنية/جامعة بابل471اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء ماهر عبيد بريس3970231522117048

الدراسات القرآنية/جامعة بابل471ثانوية مهدي البصير للبنينادبيكرار حيدر عبيس دحام3971231521058013

الدراسات القرآنية/جامعة بابل471ثانوية االنفال المختلطةادبيهدى ناصر مهدي علي3972231522169014

الدراسات القرآنية/جامعة بابل470اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه كريم جاسم عبس3973231522090051

الدراسات القرآنية/جامعة بابل469اعدادية المسيب للبناتادبياحالم علي صبار مشجل3974231522117006

الدراسات القرآنية/جامعة بابل469ثانوية االنفال المختلطةادبيزهراء احمد جاسم محمد3975231522169008

الدراسات القرآنية/جامعة بابل468اعدادية الفاو للبناتادبيدعاء حامد عبيد علي3976231522111012

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467اعدادية الفجر المختلطةادبيحسين ناصر حمد عبد3977231521173026

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيزينب عامر علي عبد3978231522163009

257 من 117صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467ثانوية بيروت للبنينادبيعلي عبد الحسين مظلوم هاشم3979231521022029

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء حمزة هاتف عبد3980231522109034

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467اعدادية المدحتية للبناتادبيوالء علي حسن عبد3981231522090069

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467ثانوية ميسلون للبناتادبيغفران حمزة عجمي عبيد3982231522080048

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية السجاد للبنينادبيخير هللا غنام عبيد كزار3983231521031032

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية المجد للبنينادبيعلي هاشم خلف كريدي3984231521025017

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية القاسم للبنينادبيرضا حسين خليل حاتم3985231521006036

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية كوثا للبنينادبيعالء كامل راضي عواد3986231521051057

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية مأرب للبنينادبيسعود عوده جاسم عبد هللا3987231521049027

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية الهالل المختلطةادبيمحمود نافع كامل سهيل3988231521179044

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية قرطبة للبناتادبيبنت الهدى محسن عباس شراد3989231522126006

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية مهدي البصير للبناتادبيحوراء حسين عبد علي عيسى3990231522133008

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيرسل عباس ربيح كاظم3991231522166007

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية الرشيد للبنينادبيأمير محمد طاهر عبود3992231521065002

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية مريم العذراء للبناتادبيسرور علي عباس حنن3993231522082015

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية الجماهير المختلطةادبيكرار محمد عبد الكاظم عبد المجيد3994231521183047

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية بلقيس للبناتادبيصبا منشد عبود جمعه3995231522120023

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى حامد امير كاظم3996231522120040

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية االقتدار المختلطةادبيحنين جابر تومان جسوم3997231522164005

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية اسماء للبناتادبيعلياء صادق محمد خلف3998231522093074

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب جبار صالح شنباره3999231522109055

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء حسين سعيد كريم4000231522105014

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466ثانوية الباقر للبناتادبيمريم مثنى شجاع حسن4001231522105025

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية اليقظة للبناتادبياقبال محمد خشان عبيد4002231522089003

الدراسات القرآنية/جامعة بابل466اعدادية كوثا للبنينادبيصالح حسن مكطوف كاظم4003231521051041

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465اعدادية المشروع للبنينادبيسيف كريم ابراهيم محمد4004231521010066

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465ثانوية الباقر للبنينادبيحيدر حمزه حسين حسن4005231521046015

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين علي عباس حنون4006231521002023

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعال فالح حسن عبد4007231522127027

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيحسين باسم عبد جاسم4008231521035007

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465ثانوية ابن رشد للبناتادبيغدير أحمد سلطان كريم4009231522099022

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465ثانوية الحسينية المختلطةادبينادية عماد شهيد عبيس4010231522187012

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465ثانوية المستقبل للبناتادبيغدير صادق باقر مكي4011231522106012

الدراسات القرآنية/جامعة بابل465اعدادية الربيع للبناتادبيساره حميد ابراهيم حسون4012231522098050
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الدراسات القرآنية/جامعة بابل465ثانوية الحلة للبناتادبيحنين مجيد كاظم ابراهيم4013231522100012

الفنون الجميلة/جامعة بابل564اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور الهدى قيس خليل اسماعيل4014231512142147

الفنون الجميلة/جامعة بابل519اعدادية الربيع للبناتعلميايات عبدالرضا عبدالغني شخير4015231512098015

الفنون الجميلة/جامعة بابل518اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزينب حميد ظاهر كاظم4016231512142075

الفنون الجميلة/جامعة بابل517اعدادية الربيع للبناتعلميلينا محمود حسين ملوح4017231512098086

الفنون الجميلة/جامعة بابل515اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميختام عيسى وحيد خنفوس4018231512119049

الفنون الجميلة/جامعة بابل514اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميبيداء جمعه مريح راضي4019231512119035

الفنون الجميلة/جامعة بابل513ثانوية عبد المطلب للبناتعلمينور كاظم اسد خان طرخان4020231512136027

الفنون الجميلة/جامعة بابل513اعدادية الطليعة للبناتعلميحوراء اياد عبد الحسين محمد4021231512088070

الفنون الجميلة/جامعة بابل512ثانوية النهروان المختلطةعلميكاظم سليم كاظم محسن4022231511181047

الفنون الجميلة/جامعة بابل511ثانوية الرفعة للبناتعلميوهالء شاكر محيسن عيسى4023231512081060

الفنون الجميلة/جامعة بابل510.4ثانوية التحرير للبناتعلميسميه ماجد عبدالعباس سكر4024231512096057

الفنون الجميلة/جامعة بابل510ثانوية ميسلون للبناتعلميعذراء صاحب جاسم حسين4025231512080067

الفنون الجميلة/جامعة بابل508ثانوية الرفعة للبناتعلميسمو عمران احمد عرسان4026231512081036

الفنون الجميلة/جامعة بابل507ثانوية المناذرة للبناتعلميبتول عقيل كاظم عبيس4027231512078010

الفنون الجميلة/جامعة بابل506ثانوية النجوم للبناتعلميساره محمد مهدي هيجل4028231512130031

الفنون الجميلة/جامعة بابل506ثانوية مهدي البصير للبناتعلميكوثر ماجد حمزه محمد4029231512133011

الفنون الجميلة/جامعة بابل505اعدادية الطليعة للبناتعلميديانا حسان عبيس حسان4030231512088090

الفنون الجميلة/جامعة بابل504ثانوية البتول  للبناتعلميدعاء اياد فاضل عباس4031231512104012

الفنون الجميلة/جامعة بابل504ثانوية المناذرة للبناتعلميشهد صالح مهدي كاظم4032231512078041

الفنون الجميلة/جامعة بابل503اعدادية الكفل للبنينعلميزيد صاحب ذياب حسين4033231511032044

الفنون الجميلة/جامعة بابل502اعدادية الكوثر للبناتعلميتبارك عامر علوان دفار4034231512114020

الفنون الجميلة/جامعة بابل502ثانوية عبد المطلب للبناتعلميفاطمه كاظم حطحوط كاظم4035231512136022

الفنون الجميلة/جامعة بابل500اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميمريم عبد هللا صالح محيميد4036231512119143

الفنون الجميلة/جامعة بابل500ثانوية شط العرب للبناتعلميآمال شمران ذهب زغير4037231512124002

الفنون الجميلة/جامعة بابل500اعدادية ام البنين للبناتعلمياالء جواد محمد كاظم4038231512091003

الفنون الجميلة/جامعة بابل498ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيعلميحسن حيدر رحمن سلومي4039231511037004

الفنون الجميلة/جامعة بابل498ثانوية النجوم للبناتعلميبراق قاسم جليل مهدي4040231512130008

الفنون الجميلة/جامعة بابل498اعدادية ابن السكيت للبنينعلميعلي حسين علي حسين4041231511040032

الفنون الجميلة/جامعة بابل497اعدادية االندلس للبنينعلميمصطفى عامر فاضل حسن4042231511042140

الفنون الجميلة/جامعة بابل497اعدادية الطليعة للبناتعلميايمان صالح هادي كاظم4043231512088043

الفنون الجميلة/جامعة بابل494ثانوية الكفاح للبناتعلميوالء تايه عبد حمود4044231512113071

الفنون الجميلة/جامعة بابل494اعدادية الغساسنة للبناتعلميزهراء صادق حامد جبر4045231512077027

الفنون الجميلة/جامعة بابل494ثانوية النهروان المختلطةعلميعبد المجيد عبد الهادي حمزة كصب4046231511181032
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الفنون الجميلة/جامعة بابل493ثانوية االنفال المختلطةعلميايناس عباس كاظم عبد4047231512169003

الفنون الجميلة/جامعة بابل492ثانوية الطبري للبنينعلميحسين محمد كبيحان علوان4048231511061018

الفنون الجميلة/جامعة بابل491ثانوية الباقر للبناتعلميكوثر خليل عبد مهدي4049231512105032

الفنون الجميلة/جامعة بابل491اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد حميد راضي عبيد4050231511008130

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية االمام علي للبنينعلميفرات رزاق محمد أمين محمود4051231511002208

الفنون الجميلة/جامعة بابل489ثانوية الغدير للبناتعلميهاجر فالح عواد محيسن4052231512131042

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية المدحتية للبناتعلميايالف علي محمد كاظم4053231512090026

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية المسيب للبناتعلميسجا نهاد صالح مهدي4054231512117089

الفنون الجميلة/جامعة بابل489ثانوية التوحيد المختلطةعلميساره داود سلمان عبيد4055231512204004

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية االمام علي للبنينعلميفراس رؤوف ظاهر رؤوف4056231511002209

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعمر طه محمد عراك4057231511251120

الفنون الجميلة/جامعة بابل489ثانوية التحرير للبناتعلميآمنه شاكر خضير محمد4058231512096002

الفنون الجميلة/جامعة بابل487ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميايمان كاظم مرادن ابراهيم4059231512140005

الفنون الجميلة/جامعة بابل487ثانوية البتول  للبناتعلميسلوى علي مناف عبداالمير4060231512104026

الفنون الجميلة/جامعة بابل487ثانوية الكفاح للبناتعلميام البنين علي ناظم عزوز4061231512113006

الفنون الجميلة/جامعة بابل487ثانوية الجامعة للبنينعلميحيدر محمد حسين كريم4062231511067047

الفنون الجميلة/جامعة بابل486ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينعلميعلي سامي عبيد كاظم4063231511258010

الفنون الجميلة/جامعة بابل485اعدادية المسيب للبناتعلميآيه احمد عبد االمير عبد هللا4064231512117010

الفنون الجميلة/جامعة بابل484اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين رزاق عبد العباس عبد هللا4065231511002089

الفنون الجميلة/جامعة بابل483ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميزهراء صباح سلوم عبد الزهره4066231512188017

الفنون الجميلة/جامعة بابل482ثانوية الكفاح للبناتعلميمروه كامل ناظم محمد4067231512113056

الفنون الجميلة/جامعة بابل482ثانوية الحوراء للبناتعلميايالف عالء حمدي حكيم4068231512103008

الفنون الجميلة/جامعة بابل482اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى لطفي حميد حمزه4069231511020313

الفنون الجميلة/جامعة بابل482ثانوية االنفال المختلطةعلميحنان كاظم اسماعيل هاشم4070231512169006

الفنون الجميلة/جامعة بابل481اعدادية بلقيس للبناتعلميسجى صافي علوان حسين4071231512120067

الفنون الجميلة/جامعة بابل481اعدادية كوثا للبنينعلميعلي كريم جبر فرج4072231511051095

الفنون الجميلة/جامعة بابل481ثانوية البتول  للبناتعلميسجى صالل مكطوف عافص4073231512104025

الفنون الجميلة/جامعة بابل480اعدادية الجهاد للبنينعلميذو الفقار محمد حسن عبد الحسين4074231511004043

الفنون الجميلة/جامعة بابل480اعدادية المدحتية للبناتعلمينداء محمد سلمان حميدي4075231512090203

الفنون الجميلة/جامعة بابل479اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميناديه حسن مهدي عبد4076231512127061

الفنون الجميلة/جامعة بابل479ثانوية الجامعة للبنينعلميحسين عبد الكريم عبد محمد دور علي4077231511067034

الفنون الجميلة/جامعة بابل479ثانوية القاهرة المختلطةعلميحسين نافع كامل حميد4078231511178016

الفنون الجميلة/جامعة بابل479اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميرانيه معمر تركي شالل4079231512119056

الفنون الجميلة/جامعة بابل479اعدادية الفاو للبناتعلميتقى حميد هاشم كاظم4080231512111016
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الفنون الجميلة/جامعة بابل479اعدادية االمام علي للبنينعلمييزن مهند موسى كريم4081231511002317

الفنون الجميلة/جامعة بابل478ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميانفال ناظم لفتة علي4082231512188007

الفنون الجميلة/جامعة بابل508للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيكرار جاسم زكي متعب4083231521063065

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء حازم نعمه حسن4084231522091029

الفنون الجميلة/جامعة بابل468اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عزيز محمد كاظم4085231521008069

الفنون الجميلة/جامعة بابل468ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيهناء جواد كاظم عباس4086231522168011

الفنون الجميلة/جامعة بابل465اعدادية الربيع للبناتادبيختام خليل مطشر خليل4087231522098027

الفنون الجميلة/جامعة بابل464ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفريال جالل محمد ابراهيم4088231522136025

الفنون الجميلة/جامعة بابل464ثانوية النجوم للبنينادبيعلي رحيم محسن ناجي4089231521030016

الفنون الجميلة/جامعة بابل464اعدادية ام البنين للبناتادبيسهاد محسن محمود احمد4090231522091039

الفنون الجميلة/جامعة بابل464اعدادية عشتار للبناتادبيفاتن سلمان مطر جاسم4091231522125045

الفنون الجميلة/جامعة بابل464اعدادية الفاو للبناتادبينور احمد عبد الشهيد علي4092231522111059

الفنون الجميلة/جامعة بابل463اعدادية الغساسنة للبناتادبيرقيه توفيق عبد الزهره غضيب4093231522077009

الفنون الجميلة/جامعة بابل463ثانوية الحلة للبناتادبينبأ أكرم علي زباله4094231522100038

الفنون الجميلة/جامعة بابل463اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء علي عبود علي4095231522109051

الفنون الجميلة/جامعة بابل463اعدادية اسماء للبناتادبيريام كريم عبد حسين4096231522093037

الفنون الجميلة/جامعة بابل462اعدادية المسيب للبناتادبيهند عباس حميد عفصان4097231522117116

الفنون الجميلة/جامعة بابل462ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه مرتضى كاظم حمزه4098231522076017

الفنون الجميلة/جامعة بابل460اعدادية صنعاء للبنينادبيفراس حمد مهدي سالم4099231521011086

الفنون الجميلة/جامعة بابل460ثانوية البيان للبنينادبيصفاء ستار عباس عبيد4100231521014042

الفنون الجميلة/جامعة بابل460ثانوية القاهرة المختلطةادبيماجد عبد الكريم عبد السالم شعالن4101231521178039

الفنون الجميلة/جامعة بابل460ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيرافع جبار علي كاظم4102231521166007

الفنون الجميلة/جامعة بابل460اعدادية القاسم للبنينادبيحيدر عبد الحسين مشجل عبود4103231521006034

الفنون الجميلة/جامعة بابل459اعدادية االقتدار المختلطةادبيايناس جاسم حمزه راضي4104231522164003

الفنون الجميلة/جامعة بابل459ثانوية دجلة للبناتادبيزينب علي حازم حمزه4105231522107029

الفنون الجميلة/جامعة بابل459ثانوية الطبري للبنينادبيحسين خالد كاظم حسن4106231521061012

الفنون الجميلة/جامعة بابل458اعدادية القاسم للبنينادبيحسين كريم كاظم عبود4107231521006028

الفنون الجميلة/جامعة بابل457ثانوية الطبري للبنينادبيرباح حسن مجهول دوين4108231521061018

الفنون الجميلة/جامعة بابل457ثانوية دجلة للبناتادبيغصون احمد حكيم هاتف4109231522107047

الفنون الجميلة/جامعة بابل457ثانوية نابلس المختلطةادبيعبد هللا عباس فاضل عبيد4110231521194017

الفنون الجميلة/جامعة بابل457اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار محمد عزاوي نعمه4111231521052074

الفنون الجميلة/جامعة بابل457ثانوية النهروان المختلطةادبيوسام علي حميد عبد عون4112231521181048

الفنون الجميلة/جامعة بابل456اعدادية اليقظة للبناتادبيمروه حسين علي كاظم4113231522089039

الفنون الجميلة/جامعة بابل456اعدادية الجماهير المختلطةادبيحيدر رعد كاظم جرد4114231521183024
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الفنون الجميلة/جامعة بابل456اعدادية المحاويل للبناتادبينور قاسم عمران عبد أيوب4115231522115036

الفنون الجميلة/جامعة بابل455ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمحمد صبار هويدي عبيس4116231521038050

الفنون الجميلة/جامعة بابل455ثانوية الشموس للبناتادبيديانا كريم عناد عبيد4117231522101012

الفنون الجميلة/جامعة بابل454اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبينور كاظم محسن كاظم4118231522142026

الفنون الجميلة/جامعة بابل454اعدادية المسيب للبناتادبينبأ كريم فرحان نايف4119231522117094

الفنون الجميلة/جامعة بابل454اعدادية المشروع للبنينادبيعذاب حمزه جاسم كريم4120231521010088

الفنون الجميلة/جامعة بابل454الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيزاهر كريم علي صافي4121231521035013

الفنون الجميلة/جامعة بابل454ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيايمن حسن مهدي محمد4122231521253026

الفنون الجميلة/جامعة بابل454ثانوية الطبري للبنينادبيعلي عبد زيد شاكر عبد عون4123231521061027

الفنون الجميلة/جامعة بابل454اعدادية الجماهير المختلطةادبيوسام نعمة عبد هللا هادي4124231521183067

الفنون الجميلة/جامعة بابل454اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد حسين علي وريد4125231521001085

الفنون الجميلة/جامعة بابل453اعدادية كوثا للبنينادبيعبد الجبار عدنان يوسف سلمان4126231521051051

الفنون الجميلة/جامعة بابل453ثانوية االخوة المختلطةادبيمصطفى عباس ذنون محمد4127231521212022

الفنون الجميلة/جامعة بابل453اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء حسن عبيد نوشي4128231522111020

الفنون الجميلة/جامعة بابل453ثانوية الحلة للبناتادبيالهام جعفر هادي صاحب4129231522100002

الفنون الجميلة/جامعة بابل453ثانوية الطبري للبنينادبيزيد وحيد صاحب عزيز4130231521061019

الفنون الجميلة/جامعة بابل453ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياكرم حمد كاظم دمان4131231521166004

الفنون الجميلة/جامعة بابل453اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينهى زياد سعدون زيدان4132231522119089

الفنون الجميلة/جامعة بابل453ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد عبد الكريم جمعه عاشور4133231521034075

الفنون الجميلة/جامعة بابل453اعدادية كوثا للبنينادبيعبد علي سالم حميد محمد4134231521051053

الفنون الجميلة/جامعة بابل453ثانوية النجاة للبناتادبيزينب جاسم مراد سواري4135231522139024

الفنون الجميلة/جامعة بابل452ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيسيف مراد كاظم عباس4136231521168017

الفنون الجميلة/جامعة بابل452ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيعمار كاظم حبيب عبود4137231521208012

الفنون الجميلة/جامعة بابل452ثانوية اآلمال للبناتادبيفاطمه رحيم عبداالمير حسن4138231522118013

الفنون الجميلة/جامعة بابل452اعدادية الشوملي للبنينادبيعزام حسن سلمان جابر4139231521054058

الفنون الجميلة/جامعة بابل452اعدادية كوثا للبنينادبيعباس عويد حلوان جلوب4140231521051050

الفنون الجميلة/جامعة بابل452اعدادية المشروع للبنينادبيصباح حامد عبيد حسين4141231521010068

الفنون الجميلة/جامعة بابل452ثانوية الدستور للبنينادبينوفل عبد الرزاق مسرهد عبد4142231521018070

الفنون الجميلة/جامعة بابل452اعدادية اليقظة للبناتادبيوداد راتب كتاب مجبل4143231522089046

الفنون الجميلة/جامعة بابل452ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي عبد االمير كامل عبيد4144231521058010

الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية بنت الهدى للبناتادبيميسم صفاء موسى محمد حسن4145231522121038

الفنون الجميلة/جامعة بابل451ثانوية الفضائل للبناتادبيشهد سعد علي حسين4146231522112018

الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية المدحتية للبنينادبيحيدر فاهم مطلك عبد4147231521017038

الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية المشروع للبنينادبيعدنان عامر عبد هللا كريم4148231521010087
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الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية عشتار للبناتادبينمارق زياد طارق رحيم4149231522125053

الفنون الجميلة/جامعة بابل451ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيصفاء كاظم محمد كاظم4150231521253072

الفنون الجميلة/جامعة بابل451ثانوية ميسلون للبناتادبيمنتهى علي حسين عبدالساده4151231522080056

الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية االقتدار المختلطةادبيسجى صالح حسن هاشم4152231522164009

الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء علي شاكر جاسم4153231522087019

الفنون الجميلة/جامعة بابل451ثانوية الباقر للبناتادبيدعاء علي كريم جبر4154231522105011

الفنون الجميلة/جامعة بابل450ثانوية النجاة للبناتادبيزينب عباس احمد كاظم4155231522139025

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية المشروع للبنينادبيليث سامي عدنان سكر4156231521010122

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية القدس للبنينادبيمرتضى حسن جاسم محمد4157231521055080

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد كريم فاضل عباس4158231521004085

الفنون الجميلة/جامعة بابل450ثانوية مهدي البصير للبناتادبيغصون سليم عيدان عبد الحمزه4159231522133015

الفنون الجميلة/جامعة بابل450ثانوية ميسلون للبناتادبيآيات كاظم نعمة حسن4160231522080003

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء فاضل عبد خضير4161231522090029

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار جواد كاظم عبيد4162231521002058

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء مخيل حسن علي4163231522115013

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محمد سكر حسون4164231522120018

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين عبد علي كاظم دهش4165231521008023

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء ناظم سكر حسن4166231522090031

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية الغساسنة للبناتادبياسماء قيصر عليوي مغيطي4167231522077002

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية الثورة للبناتادبينبأ محمد عباس حمزه4168231522086046

الفنون الجميلة/جامعة بابل449اعدادية االمام علي للبنينادبيسجاد طعمه عمران سلمان4169231521002032

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب ثامر ناصر حسين4170231522091034

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية المشروع للبنينادبيعمر داود سليم بدع4171231521010111

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار غالب حمزة عطيه4172231521052072

الفنون الجميلة/جامعة بابل448ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيوهالء عصام امين حمزة4173231522208023

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء اسماعيل ابراهيم حمزه4174231522127016

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية ابن السكيت للبنينادبيأحمد عباس حميد نعمه4175231521040003

الفنون الجميلة/جامعة بابل448ثانوية ميسلون للبناتادبيعلياء رؤوف حسون سلمان4176231522080046

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية طليطلة للبناتادبيدينا نوفل رشيد محمدعلي4177231522092020

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب احمد محمود جاسم4178231522087021

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية الربيع للبناتادبيساره حازم عوض ابراهيم4179231522098049

الفنون الجميلة/جامعة بابل448ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي فوزي حسين ستار4180231521029018

الفنون الجميلة/جامعة بابل448اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب فاضل عباس محمد4181231522271017

الفنون الجميلة/جامعة بابل447ثانوية الغدير للبناتادبيحفصه شاكر حمود عبد4182231522131007
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الفنون الجميلة/جامعة بابل447اعدادية الثورة للبنينادبياثير كريم عناد عبيد4183231521003002

الفنون الجميلة/جامعة بابل447اعدادية الحلة للبنينادبيزيد حيدر محمد عباس4184231521020019

الفنون الجميلة/جامعة بابل447ثانوية الشموس للبناتادبيأطياف فالح ناصر عبد4185231522101001

الفنون الجميلة/جامعة بابل447اعدادية القدس للبنينادبيعباس سالم زبير عبيس4186231521055036

الفنون الجميلة/جامعة بابل447ثانوية االخوة المختلطةادبيمصطفى حامد عبد كريم4187231521212021

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية االنفال المختلطةادبينور فالح عبد الهادي زعيري4188231522169013

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية الزرقاء للبناتادبيغفران كاظم عبد العباس كاظم4189231522108033

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية الباقر للبنينادبيجاسم محمد جاسم حمود4190231521046005

الفنون الجميلة/جامعة بابل446للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعباس جواد محمد حنون4191231521063038

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية الرفعة للبناتادبيحنين علي برزان ناصح4192231522081023

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية الحوراء للبناتادبيرقية جبار نعمه حسين4193231522103014

الفنون الجميلة/جامعة بابل446اعدادية االمام للبنينادبيعلي محمود هاشم كاظم4194231521013037

الفنون الجميلة/جامعة بابل446اعدادية الكوثر للبناتادبيهاجر محمد كامل كاظم4195231522114058

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية الحلة للبناتادبياديان عالء مهدي هادي4196231522100001

الفنون الجميلة/جامعة بابل446ثانوية الدستور للبنينادبيياسر ناطق ايسر دوهان4197231521018074

الفنون الجميلة/جامعة بابل446اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء محمدرضا جعفر عباس4198231522092031

الفنون الجميلة/جامعة بابل446اعدادية الغساسنة للبناتادبيحوراء نبيل عبد االمير راضي4199231522077007

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية اليرموك المختلطةادبيطالب فاضل مطر كاظم4200231521200014

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية دجلة للبناتادبيثمر باسم علي كحيوش4201231522107008

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية االندلس للبنينادبيحسين علي مهدي عطيه4202231521042020

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد خزعل كطران زغير4203231521002012

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية اسماء للبناتادبيختام كاظم منصور خليف4204231522093023

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية ميسلون للبناتادبيبراق مهدي عمران موسى4205231522080008

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية طليطلة للبناتادبيسجى حبيب شهيد فليفل4206231522092037

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية الجامعة للبنينادبيصادق قاسم ياسين خضير4207231521067020

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية المناذرة للبناتادبيزينب جعفر عبد الحسن حمزه4208231522078020

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس غانم رحمن هاتف4209231521040019

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية الجهاد للبنينادبيليث اكرم صالح عيدان4210231521004070

الفنون الجميلة/جامعة بابل444ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء احمد خلف تايه4211231522143007

الفنون الجميلة/جامعة بابل444ثانوية ابن سينا للبنينادبيضرغام حازم محسن عبيد4212231521029013

الفنون الجميلة/جامعة بابل444ثانوية دجلة للبناتادبيشهالء عويد حربي عذاب4213231522107034

الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية الفيحاء للبنينادبيسديم حسين علوان شندوخ4214231521005021

الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه فاضل عبد خضير4215231522090050

الفنون الجميلة/جامعة بابل444ثانوية الجامعة للبنينادبيمحمد سعد عبد االمير ستار4216231521067033
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الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران طالب عبيس جاسم4217231522109079

الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية اليقظة للبناتادبيصفا فالح حسين موسى4218231522089033

الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية االقتدار المختلطةادبيعلي حمزه عباس مصحب4219231521164029

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية كوثا للبنينادبيعلي حميد رميح عوده4220231521051060

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبشرى عبيد عبد االخوة سمرمد4221231522145006

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية المحاويل للبناتادبينبأ هشام خضير محمد4222231522115033

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية صفين المختلطةادبيعلي ماجد حلبوص فيروز4223231521195015

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية البيان للبنينادبيمقداد ساهي سعيد كاظم4224231521014085

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية الجزائر للبنينادبيمهدي صالح مهدي سلمان4225231521043070

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية االمام علي للبنينادبياكرم صادق عبيد كامل4226231521002013

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيامير عبد المحسن مزهر عريبي4227231521256009

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية الثورة للبناتادبيآيات سالم حسن عبيد4228231522086006

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية الحلة للبنينادبيامير جواد كاظم جاسم4229231521020006

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية االخوة المختلطةادبيبشير حبيب كاظم عبود4230231521212007

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء حازم عوض ابراهيم4231231522098039

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي محمد كاظم محمد4232231521029019

الفنون الجميلة/جامعة بابل443ثانوية الخلود للبناتادبيصبا فالح جاسم ياسر4233231522137023

الفنون الجميلة/جامعة بابل442ثانوية الحلة للبناتادبيشيماء علي محمد حامد4234231522100027

الفنون الجميلة/جامعة بابل442ثانوية النجوم للبناتادبيدعاء حسن صبار علوان4235231522130010

المسيب/الهندسة/جامعة بابل636اعدادية الثورة للبناتعلميغدير عباس عبد هللا حمزه4236231512086093

المسيب/الهندسة/جامعة بابل636اعدادية الفجر المختلطةعلميعبد هللا هاشم طهيلي علي4237231511173037

المسيب/الهندسة/جامعة بابل630ثانوية المستقبل للبناتعلميزهراء صادق وحيد ساهي4238231512106020

المسيب/الهندسة/جامعة بابل622اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميساره علي قصي هاتف4239231512142084

المسيب/الهندسة/جامعة بابل616اعدادية الثورة للبناتعلميزينب حافظ راضي حمزه4240231512086066

المسيب/الهندسة/جامعة بابل615اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي حسن جواد كاظم4241231511005094

المسيب/الهندسة/جامعة بابل612اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد غازي محيي عباس4242231511020278

المسيب/الهندسة/جامعة بابل612اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه اديب موسى كاظم4243231512088257

المسيب/الهندسة/جامعة بابل612اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد علي محمد كامل درب4244231511005128

المسيب/الهندسة/جامعة بابل610اعدادية الكوثر للبناتعلميطيبه اسماعيل عبيس ابراهيم4245231512114087

المسيب/الهندسة/جامعة بابل608ثانوية الصديق للبنينعلميعبد هللا صالح عبيد شهاب4246231511027029

المسيب/الهندسة/جامعة بابل606ثانوية الغدير للبناتعلميماريا رائد عبد مطر4247231512131035

المسيب/الهندسة/جامعة بابل606اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء احمد عليوي موسى4248231512088117

المسيب/الهندسة/جامعة بابل605اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد عبد الحسن محمد جابر4249231511020269

المسيب/الهندسة/جامعة بابل604اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور صالح هادي صالح4250231512142149
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المسيب/الهندسة/جامعة بابل604اعدادية االندلس للبنينعلميمحمد جاسم خضير عباس4251231511042118

المسيب/الهندسة/جامعة بابل603اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد حسين ناجي عبد هللا4252231511020261

المسيب/الهندسة/جامعة بابل603اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد فضل هادي جوده4253231511006214

المسيب/الهندسة/جامعة بابل602اعدادية االندلس للبنينعلميصباح رياض حسين حياوي4254231511042068

المسيب/الهندسة/جامعة بابل602اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم عادل عباس حمزه4255231512088291

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميكرار غسان علي عبد4256231511012108

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601ثانوية مأرب للبنينعلميحيدر علي فاهم مزهر4257231511049023

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601اعدادية طليطلة للبناتعلميزينب عبداالمير محمد كاظم4258231512092074

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد قيصر طه كاظم4259231511020032

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601اعدادية المدحتية للبناتعلميياسمين حيدر عبد الحسن ناصر4260231512090240

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600.3ثانوية بابل للبنينعلميالحسن ثامر نعمه سرحان4261231511021012

المسيب/الهندسة/جامعة بابل599اعدادية الحلة للبنينعلميحسن حسين شمخي ناجي4262231511020072

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598اعدادية عشتار للبناتعلميسارة جاسم محمد جاسم4263231512125033

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598ثانوية ابو القاسم المختلطةعلمييعقوب بدر كريم رسن4264231511209023

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598اعدادية بلقيس للبناتعلميلبنى صادق هاشم حسن4265231512120104

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598ثانوية البتول  للبناتعلميبتول اياد محمد داود4266231512104004

هندسة المواد/جامعة بابل636اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب جواد كاظم حميد4267231512088155

هندسة المواد/جامعة بابل635اعدادية الطليعة للبناتعلميسماره بشار سعيد حمدي4268231512088210

هندسة المواد/جامعة بابل635اعدادية الحلة للبنينعلميعبد هللا محمد خليل جاسم4269231511020163

هندسة المواد/جامعة بابل634اعدادية ام البنين للبناتعلميفاطمه فاهم عوده كاظم4270231512091074

هندسة المواد/جامعة بابل633ثانوية المستنصرية للبناتعلمينور صباح راضي محمد4271231512116037

هندسة المواد/جامعة بابل632اعدادية الحلة للبنينعلميعلي احسان محمود حسين4272231511020166

هندسة المواد/جامعة بابل632ثانوية ذي قار للبنينعلميمهدي عباس عبد االمام داود4273231511024064

هندسة المواد/جامعة بابل631اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء عبد الحسن شاكر حمود4274231512088134

هندسة المواد/جامعة بابل631اعدادية الطليعة للبناتعلميبسمه سالم عبد النبي كاظم4275231512088050

هندسة المواد/جامعة بابل630ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين علي كريم عبد الحسين4276231511029019

هندسة المواد/جامعة بابل630اعدادية الطليعة للبناتعلميساره سعد عبد ماضي4277231512088192

هندسة المواد/جامعة بابل630اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعلي قاسم حمد غاوي4278231511012094

هندسة المواد/جامعة بابل630اعدادية الفيحاء للبنينعلمينوار عالء حسين عباس4279231511005152

هندسة المواد/جامعة بابل629اعدادية بلقيس للبناتعلميفاطمه أحمد عبد جاسم4280231512120096

هندسة المواد/جامعة بابل629اعدادية الثورة للبناتعلميحنان محمد غزوان فهد4281231512086030

هندسة المواد/جامعة بابل629اعدادية الطليعة للبناتعلميضحى سامي كتاب عبد4282231512088226

هندسة المواد/جامعة بابل628اعدادية الحلة للبنينعلميياسر عمار عماد كاظم4283231511020345

هندسة المواد/جامعة بابل628اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميساره علي اسماعيل حميد4284231512123053
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هندسة المواد/جامعة بابل627اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب عماد عبدالستار حبيب4285231512091042

هندسة المواد/جامعة بابل627اعدادية الحلة للبنينعلميعلي رضا محي محمد رضا4286231511020186

هندسة المواد/جامعة بابل626اعدادية الكوثر للبناتعلميرنا موفق توفيق أحمد4287231512114043

هندسة المواد/جامعة بابل626اعدادية الثورة للبنينعلمياحمد عبد الرزاق صخيل عبد العباس4288231511003018

هندسة المواد/جامعة بابل625ثانوية حلب المختلطةعلميصفا عباس مسلم حسن4289231512201010

هندسة المواد/جامعة بابل625ثانوية النجوم للبناتعلميمسرات عالء خشان حسين4290231512130049

هندسة المواد/جامعة بابل625اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب مازن جليل عباس4291231512088176

هندسة المواد/جامعة بابل625ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميمريم طارق شاكر علي4292231512146014

هندسة المواد/جامعة بابل625ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميفاطمه حامد مالك عيدان4293231512138042

هندسة المواد/جامعة بابل624.8ثانوية بابل للبنينعلميمصطفى جاسم محمد زغير4294231511021080

هندسة المواد/جامعة بابل624ثانوية الحلة للمتميزاتعلميشمس سالم كاظم عوده4295231512132034

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميبنين حيدر حسن محمد علي4296231512142023

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسجى حسين علي محيسن4297231512127040

هندسة المواد/جامعة بابل623اعدادية الطليعة للبناتعلميساره شافي كزار منوخ4298231512088193

هندسة المواد/جامعة بابل622.7ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي عقيل عدنان حسون4299231511047047

هندسة المواد/جامعة بابل621اعدادية ام البنين للبناتعلميفاطمه غني موسى عبود4300231512091073

هندسة المواد/جامعة بابل621ثانوية دجلة للبناتعلميتيسير راهي صكبان كاظم4301231512107008

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية المحاويل للبناتعلميعال محسن كاظم جابر4302231512115085

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية المدحتية للبنينعلمياحمد كاظم عبد هللا عبد4303231511017014

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد عبد هللا حمزه جبر4304231511002266

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية الحلة للبنينعلميايمن رعد نعمه راضي4305231511020063

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميشيماء حسين علي حسين4306231512127046

هندسة المواد/جامعة بابل619اعدادية االقتدار المختلطةعلميايمان ياسر حسين حمزه4307231512164007

هندسة المواد/جامعة بابل619اعدادية الفيحاء للبنينعلميزيد كاظم شاكر عبد الرضا4308231511005060

هندسة المواد/جامعة بابل618اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمريم غسان غفار كاظم4309231512142133

هندسة المواد/جامعة بابل617اعدادية الخنساء للبناتعلميأماني حاتم شاكر مهدي4310231512087006

هندسة المواد/جامعة بابل617اعدادية الطليعة للبناتعلميطيف تغلب فاهم كامل4311231512088241

هندسة المواد/جامعة بابل616ثانوية الشموس للبناتعلميجمانه محمد ضياء كاظم4312231512101013

هندسة المواد/جامعة بابل615ثانوية الشموس للبناتعلميرؤى سعدي شرشاب ذياب4313231512101018

هندسة المواد/جامعة بابل615ثانوية ابن رشد للبناتعلميدعاء عدي محمود شاكر4314231512099007

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية بلقيس للبناتعلميهدى حسين عبد الكاظم حسين4315231512120125

هندسة المواد/جامعة بابل614ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميبلسم صالح جواد عبد الكاظم4316231512143004

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميساره فاضل جبر حمزه4317231512123056

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية المدحتية للبناتعلميسجى عبداألمير دريس حسون4318231512090138
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هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميهبه رزاق نايف حسين4319231512142161

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية المسيب للبناتعلميألق احمد عباس هالل4320231512117006

الطب/جامعة النهرين693ثانوية المستنصرية للبناتعلميرسل عوده عبيد كرم4321231512116015

الطب/جامعة النهرين692.7ثانوية بابل للبنينعلمياسامه محمد هالل زيدان4322231511021011

الطب/جامعة النهرين692.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي حسن محمد علوان4323231511047040

الطب/جامعة النهرين691ثانوية الخلود للبناتعلميطيبه حميد عبد الحسين نور4324231512137039

الطب/جامعة النهرين691ثانوية مريم العذراء للبناتعلميدعاء نجم عبدهللا خالوي4325231512082011

الطب/جامعة النهرين689.5ثانوية التحرير للبناتعلميمينا حسن علوان حسين4326231512096075

الطب/جامعة النهرين689.4ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحيدر محمد حسن عبد4327231511047031

الطب/جامعة النهرين689اعدادية القاسم للبنينعلميانمار عقيل هادي ناهي4328231511006029

الطب/جامعة النهرين688اعدادية الحلة للبنينعلميامين جواد عبد الكاظم حسن4329231511020059

الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية االمام للبنينعلميضياء محمد هادي حسن4330231511013041

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية السدة للبناتعلميساره جمال لطيف ابراهيم4331231512110030

الهندسة/جامعة النهرين667اعدادية االقتدار المختلطةعلميزينب فاضل محمد شهد4332231512164019

الهندسة/جامعة النهرين665ثانوية الوركاء للبناتعلميهند صالح جاسم حمود4333231512079037

الهندسة/جامعة النهرين662اعدادية الطليعة للبناتعلميايناس علي صاحب علي4334231512088045

الهندسة/جامعة النهرين661ثانوية الحلة للمتميزاتعلمياالء صائل عبد هللا مصطفى4335231512132009

الهندسة/جامعة النهرين659.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميأمير سعدي محمد جاسم4336231511047003

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميثانيا حاتم مظلوم محمد4337231512119038

الهندسة/جامعة النهرين659ثانوية الخلود للبناتعلميزهراء سلمان عدنان عبد الرضا4338231512137026

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية الطليعة للبناتعلميمها حسين كاظم جواد4339231512088302

الهندسة/جامعة النهرين658اعدادية المحاويل للبنينعلميمرتضى حميد خلف عليوي4340231511008153

الهندسة/جامعة النهرين656ثانوية الحلة للبناتعلميهدى كريم رسول جواد4341231512100056

الهندسة/جامعة النهرين656اعدادية حيفا للبناتعلميبنين سالم مرزه داود4342231512122010

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية اسماء للبناتعلميشهد محمد عبد االمير جواد4343231512093075

الهندسة/جامعة النهرين655ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمه حكيم علي جرمط4344231512103058

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية الطليعة للبناتعلميطيبه محمود شاكر رحيم4345231512088240

الهندسة/جامعة النهرين654اعدادية اسماء للبناتعلمينور الهدى نعمه بديوي عبد4346231512093116

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية المسيب للبناتعلميهاجر عبد الحسن حمزه جريذي4347231512117144

العلوم/جامعة النهرين584اعدادية االسكندرية للبنينعلمياحمد سعد خالد حماد4348231511001002

العلوم السياسية/جامعة النهرين502ثانوية عبد المطلب للبناتادبيهاجر علي عباس عبد4349231522136028

العلوم السياسية/جامعة النهرين487اعدادية حيفا للبناتادبيشهد قاسم فاضل خضير4350231522122028

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين659ثانوية ابن رشد للبناتعلمينور حامد جاسم محمد4351231512099033

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين647اعدادية الطليعة للبناتعلميطيبه حيدر علي صالح4352231512088234
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التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين643اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميغفران مالك اعالن نايف4353231512119130

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين628ثانوية الحلة للمتميزاتعلميياسمين وسام مهدي عباس4354231512132064

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين627ثانوية قرطبة للبناتعلميزهراء عباس عبد الحسين رواد4355231512126039

هندسة المعلومات/جامعة النهرين647اعدادية المسيب للبناتعلميلمى عزيز هاشم فرمان4356231512117120

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643اعدادية اسماء للبناتعلميايه محمد حمزه عليان4357231512093018

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642اعدادية االسكندرية للبنينعلميياسر عامر حايف مخيف4358231511001139

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641ثانوية الحكيم للبنينعلميمحمد حمزه عبد كاطع4359231511044052

الهندسة/جامعة ديالى627اعدادية الفيحاء للبنينعلميمصطفى مشتاق شاكر عبد الحسين4360231511005146

الهندسة/جامعة ديالى624ثانوية الحكيم للبنينعلميالحر فاضل كاظم خضير4361231511044006

الهندسة/جامعة ديالى617ثانوية ابو القاسم المختلطةعلميعقيل محمد رشيد عيال4362231511209014

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية الحلة للبنينعلميمرتضى سالم محمد علي حمزه4363231511020295

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية الجهاد للبنينعلميامير عماد كاظم عبد هللا4364231511004020

الهندسة/جامعة ديالى608اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد عماد منغر عبيد4365231511020276

الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية االسكندرية للبنينعلميمصطفى ناجي ناظم مصلح4366231511001130

العلوم/جامعة ديالى540ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميحسن عباس رحيم كاظم4367231511188017

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميطارق حسين عبد الكاظم بريهي4368231511251082

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540ثانوية الحلة للبناتعلميمروه حمزه وهاب ناجي4369231512100043

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى523اعدادية حيفا للبناتادبيحنين قيس عطيوي جواد4370231522122010

الطب/جامعة كربالء689اعدادية المدحتية للبناتعلمينهى علي عبد الكاظم حمزه4371231512090207

الطب/جامعة كربالء689اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب جواد حبيب هاشم4372231512087105

الطب/جامعة كربالء688اعدادية الخنساء للبناتعلميهبه هللا سرمد معز الدين محمد ضياء4373231512087195

الطب/جامعة كربالء688ثانوية سبأ المختلطةعلميحسين بشير فنوخ محمد4374231511191010

الطب/جامعة كربالء688اعدادية عشتار للبناتعلميمينه حمزه خالد حمزه4375231512125049

الطب/جامعة كربالء688ثانوية الوائلي للمتميزينعلميمصطفى حامد كريم احمد4376231511047065

الطب/جامعة كربالء688اعدادية الفيحاء للبنينعلميعبد هللا باسم كاظم عبيس4377231511005082

الطب/جامعة كربالء687.7ثانوية الوائلي للمتميزينعلميكاظم مصطفى كاظم جاسم4378231511047054

الطب/جامعة كربالء687ثانوية اآلمال للبناتعلميساره هاشم علي حسن4379231512118035

الطب/جامعة كربالء687اعدادية الكندي للبنينعلميالحسن علي حمود محيسن4380231511007016

الطب/جامعة كربالء687اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر ابراهيم شاكر حسين4381231511020104

الطب/جامعة كربالء687اعدادية القاسم للبنينعلميعباس علي عجيل سربوت4382231511006123

الطب/جامعة كربالء686.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميليث ثامر علوان عبيس4383231511047055

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء احمد عوده جاسم4384231512088118

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميآيات ضياء هاشم حمادي4385231512142002

الطب/جامعة كربالء686ثانوية الحلة للبناتعلمينور حيدر نشمي جمال4386231512100051
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الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية الرفعة للبناتعلميحوراء راسم نصيف جاسم4387231512081013

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب محمد علي حمزه4388231512088180

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الكوثر للبناتعلميصفا عقيل حسين خضير4389231512114085

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية الجامعة للبنينعلميذو الفقار سعد وحيد سلمان4390231511067052

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بيروت للبنينعلميحيدر طارق ابراهيم راضي4391231511022020

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية المحاويل للبنينعلميسجاد رحيم طعمه عبيس4392231511008068

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين جواد عبيد طرفه4393231511029015

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد صالح حسون عبد4394231511008133

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الخنساء للبناتعلميكوثر كريم راضي عبيد4395231512087168

الصيدلة/جامعة كربالء674.7ثانوية بابل للبنينعلميمحمد عامر هادي عبود4396231511021074

الصيدلة/جامعة كربالء674.4ثانوية بابل للبنينعلميحيدر صالح ماجد قاسم4397231511021032

الهندسة/جامعة كربالء672ثانوية اآلمال للبناتعلمينرجس سالم شمخي جعفر4398231512118051

الهندسة/جامعة كربالء671.6ثانوية بابل للبنينعلميمحمد احمد ليلو حسون4399231511021071

الهندسة/جامعة كربالء671ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميمريم محمد حسين عبد الصاحب4400231512140027

الهندسة/جامعة كربالء671ثانوية الطف المختلطةعلميافراح حسن رشيد حسين4401231512177001

الهندسة/جامعة كربالء670.4ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزهراء علي عبد الرزاق عبد الوهاب4402231512132026

الهندسة/جامعة كربالء670اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى محمود هاشم خضير4403231511020316

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه شاكر جاهل ادريس4404231512088266

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية بابل األهلية للبنينعلمياحمد حيدر حسن حمزه4405231511039002

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلمياسراء حسن لفته حسين4406231512123005

الهندسة/جامعة كربالء667.7ثانوية الحلة للمتميزاتعلميفاطمه وائل صبري ساجت4407231512132047

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميحسناء صبري غايب شاكر4408231512142033

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي ثامر هادي عبد الرزاق4409231511005090

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميفرقان حامد ابراهيم مفتاح4410231512145036

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم حسين كاظم حمد4411231512088287

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الطليعة للبناتعلمينور صالح مهدي منجي4412231512088324

الهندسة/جامعة كربالء665ثانوية الحلة للبناتعلميزينب ضياء عبد ناجي4413231512100029

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الفيحاء للبنينعلميحسن عدنان عبود مظلوم4414231511005026

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسرى سلمان ورد حنتوش4415231512142091

الهندسة/جامعة كربالء664ثانوية الحلة للبناتعلميزينب زاهر خليل حسين4416231512100028

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الحلة للبنينعلميحسنين علي عمران راضي4417231511020079

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية الطليعة للبناتعلميداليه محمود شاكر محسن4418231512088081

الهندسة/جامعة كربالء663ثانوية الصادق المختلطةعلمياحمد حسن عاشور محمد4419231511172002

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية المسيب للبناتعلميانفال فاضل شالل حسن4420231512117024
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الهندسة/جامعة كربالء663ثانوية ابن سينا للبنينعلميعلي صباح خضير حسين4421231511029034

الهندسة/جامعة كربالء662.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسان أمين هوبي حليم4422231511047014

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية الكوثر للبناتعلمينور أنور صادق سلمان4423231512114124

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية البتول  للبناتعلميفاطمه حيدر حسين علوان4424231512104029

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية اليقظة للبناتعلميسجى كريم كاظم صكبان4425231512089059

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية الربيع للبناتعلميرفالء حسين عطيه ديوان4426231512098036

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء صادق رفيق حسون4427231512088131

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية االقتدار المختلطةعلمياسماء عامر حمزه علوان4428231512164004

الهندسة/جامعة كربالء661ثانوية مريم العذراء للبناتعلميعبير ماجد حميد حسون4429231512082034

الهندسة/جامعة كربالء661ثانوية الحوراء للبناتعلمياسماء قيس عبدالسجاد حسين4430231512103006

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية االمام علي للبنينعلميعالء رياض عبد المحسن راضي4431231511002154

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميداليا ناجح حتروش عباس4432231512119051

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية الكوثر للبناتعلميغدير امير قاسم محمد4433231512114099

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء جاسم حسن جاسم4434231512117069

الهندسة/جامعة كربالء659.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميابو الحسن فالح جابر علوان4435231511047005

الهندسة/جامعة كربالء659ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمه عبدالكريم عباس علوان4436231512103061

الهندسة/جامعة كربالء659اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين طالب عباس رحيم4437231512087039

العلوم/جامعة كربالء589ثانوية السدة للبناتعلميشهد حسن علي واوي4438231512110034

العلوم/جامعة كربالء588ثانوية المرتضى المختلطةعلميصفا سالم محمد جواد4439231512185011

العلوم/جامعة كربالء585اعدادية الربيع للبناتعلميدانية ساجد عبدالخضر عبدهللا4440231512098026

العلوم/جامعة كربالء577اعدادية الخنساء للبناتعلميآيات رائد عبد اللطيف عبيد4441231512087009

العلوم/جامعة كربالء566اعدادية الفيحاء للبنينعلمييوسف مهند موفق عبيد4442231511005159

العلوم/جامعة كربالء563ثانوية المسعودي للبناتعلمينور الهدى علي جواد كاظم4443231512095062

العلوم/جامعة كربالء560ثانوية عبد المطلب للبناتعلميزينب احمد محمد صليبي4444231512136016

العلوم/جامعة كربالء560اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميرسل احمد مجيد عبد االمير4445231512142041

العلوم/جامعة كربالء560اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميرعد عباس جاسم محمد4446231511251064

العلوم/جامعة كربالء559اعدادية الثورة للبنينعلميسيف ذوالفقار علي هربود4447231511003078

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665ثانوية الشموس للبناتعلميحوراء علي محمد شهيد4448231512101015

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664ثانوية اآلمال للبناتعلميزهراء حسين محمد عزيز4449231512118026

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.7ثانوية التحرير للبناتعلميود حسن علي حسين4450231512096082

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663ثانوية الطف المختلطةعلميزينب علي جبار مغير4451231512177009

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659ثانوية المناذرة للبناتعلميهبه اسماعيل محمد حسين4452231512078059

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659اعدادية الربيع للبناتعلميفاطمة حسين عباس موسى4453231512098081

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658اعدادية الحلة للبنينعلميعبد هللا حسين احمد محمود4454231511020158
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العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658اعدادية الثورة للبناتعلميهبه يحيى محمد سالم4455231512086127

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657ثانوية المسعودي للبناتعلميفاطمه ياسين طه عبود4456231512095049

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657اعدادية المدحتية للبناتعلميختام حليم كاظم حسين4457231512090058

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656ثانوية قرطبة للبناتعلميايه رشيد صالح محمود4458231512126016

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور عبد الحر زيدان حمزه4459231512142151

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية الزهراء للبناتعلميسحر سلمان علوان سلمان4460231512109144

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية الربيع للبناتعلمينسرين عبد الحمزه جاسم حسن4461231512098097

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية االسكندرية للبنينعلميحسين علي حسين عبد هللا4462231511001033

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655ثانوية الشموس للبناتعلميزهراء راضي جبور جاسم4463231512101024

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية الخنساء للبناتعلميغدير اسعد ماجد قاسم4464231512087150

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654ثانوية بيروت للبنينعلميحسام رحيم ظاهر حبيب4465231511022013

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية الفيحاء للبنينعلميسجاد كريم هاشم موسى4466231511005068

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654ثانوية السدة للبناتعلميفاطمه قاسم حسن مطلك4467231512110040

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653اعدادية المدحتية للبناتعلميمها جابر لزام عبار4468231512090196

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653ثانوية المسعودي للبناتعلميغدير حسام عارف نعمه4469231512095047

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652اعدادية االندلس للبنينعلميمصطفى راجح عبد هللا عبد4470231511042139

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية اليقظة للبناتعلميمروه ماجد ناصر حسين4471231512089094

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية الطليعة للبناتعلميدعاء عامر خضر عباس4472231512088083

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية الزهراء للبناتعلميهدى سعد كاظم عبد4473231512109235

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي مهدي حسن عبود4474231511002198

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميمريم اسعد هادي عطيوي4475231512163003

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميياسمين احمد شهاب حمد4476231512083025

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية المسيب للبنينعلمياحمد عبد الحسين نعمه كرير4477231511009005

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649اعدادية الكفل للبنينعلميامير فاضل مهدي حسن4478231511032017

القانون/جامعة كربالء635الخارجياتادبينبأ علي عبد بندر4479231522401026

القانون/جامعة كربالء592ثانوية البدور للبناتادبيحوراء حيدر شهد فرحان4480231522085006

القانون/جامعة كربالء536اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي محمد عبد الوهاب حمود4481231521001069

القانون/جامعة كربالء532اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد هللا داود سلمان عباس4482231521001049

القانون/جامعة كربالء525ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمثنى حامد عبيد عامر4483231521256049

القانون/جامعة كربالء516اعدادية الكوثر للبناتادبينرجان محمد خضير داود4484231522114051

القانون/جامعة كربالء514ثانوية الباقر للبنينادبيمصطفى محمد عبد عبيد4485231521046035

القانون/جامعة كربالء514ثانوية بيروت للبنينادبيمرتضى علي عبد الحسين عزيز4486231521022048

القانون/جامعة كربالء514ثانوية سنجار المختلطةادبيوسام سامي حسين ناصر4487231521189036

القانون/جامعة كربالء514اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي حسن مهدي حمود4488231521173046
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القانون/جامعة كربالء514اعدادية عشتار للبناتادبيحوراء أبراهيم عبد الحسن حسن4489231522125022

القانون/جامعة كربالء514اعدادية الفيحاء للبنينادبيزيد سعد عبد هللا خلفه4490231521005018

القانون/جامعة كربالء513اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي احمد عبيس عبود4491231521005025

القانون/جامعة كربالء513ثانوية مأرب للبنينادبيقاسم محمد جبار عبد4492231521049031

القانون/جامعة كربالء513اعدادية الفيحاء للبنينادبيبراق احمد مهدي عبود4493231521005005

القانون/جامعة كربالء512اعدادية المحاويل للبنينادبيكرار حيدر هاشم مخيف4494231521008084

القانون/جامعة كربالء512اعدادية الكندي للبنينادبيعلي حيدر مجيد جابر4495231521007018

القانون/جامعة كربالء511ثانوية الرشيد للبنينادبيزين العابدين جواد كاظم حجيل4496231521065018

القانون/جامعة كربالء511اعدادية حيفا للبناتادبيسميه حيدر عبد الواحد حسن4497231522122026

القانون/جامعة كربالء511اعدادية كوثا للبنينادبيمرتضى أحمد كطوف علي4498231521051089

القانون/جامعة كربالء511اعدادية السدة للبنينادبيعبد هللا ناظم خضير عباس4499231521016052

القانون/جامعة كربالء511ثانوية السدة للبناتادبيزهراء عبداالمير جاسم صخي4500231522110015

القانون/جامعة كربالء510ثانوية ابن سينا للبنينادبيمصطفى محمد عبد الحسين ناصر4501231521029037

القانون/جامعة كربالء509اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا علي عبد االمير عباس4502231521007012

القانون/جامعة كربالء508اعدادية الثورة للبناتادبيغاده كربالء علي حسين علوان4503231522086038

القانون/جامعة كربالء508اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي فاضل علي عودة4504231521011074

القانون/جامعة كربالء506اعدادية الطليعة للبناتادبيرسل كاظم محمدعلي شاكر4505231522088018

القانون/جامعة كربالء505ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيغسان فتاح كامل هندي4506231521256041

القانون/جامعة كربالء505ثانوية الجزائر للبنينادبيكرار ماجد شوك شمخي4507231521043048

القانون/جامعة كربالء504ثانوية الرشيد للبنينادبيياسر حسن جبر كاظم4508231521065040

القانون/جامعة كربالء504اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين كاظم نايف جلوب4509231521008025

القانون/جامعة كربالء504ثانوية الحلة للبنينادبيوسام ماجد عليوي طالب4510231521015036

القانون/جامعة كربالء504اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عناد كريدي حسن4511231521011073

القانون/جامعة كربالء503اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد رحيم داود عبد هللا4512231521012005

التمريض/جامعة كربالء656اعدادية الجماهير المختلطةعلميأحمد جابر مهلي منسي4513231511183001

التمريض/جامعة كربالء643اعدادية الكوثر للبناتعلميحنين عبد الرسول هادي حمزه4514231512114028

التمريض/جامعة كربالء638اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء غانم هادي حمزه4515231512114055

التمريض/جامعة كربالء631ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميهناء احمد علوان طراد4516231512083023

التمريض/جامعة كربالء623اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميبنين عامر عباس شناوه4517231512123008

التمريض/جامعة كربالء622اعدادية اليقظة للبناتعلميزهراء علي رشيد عبد الشهيد4518231512089045

التمريض/جامعة كربالء621ثانوية الصادق المختلطةعلميريام حسين علوان حسن4519231512172005

التمريض/جامعة كربالء621ثانوية الطف المختلطةعلميقمر احمد تركي مهجهج4520231512177022

التمريض/جامعة كربالء619اعدادية الربيع للبناتعلميزبيده ماجد عباس سلومي4521231512098040

التمريض/جامعة كربالء619اعدادية االقتدار المختلطةعلميدعاء قاسم هادي وصيخ4522231512164011
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التمريض/جامعة كربالء618ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميزهور عدنان كريم مرزوك4523231512188020

العلوم السياحية/جامعة كربالء521ثانوية المؤمل للبنينعلميعلي سعيد دغيم فليح4524231511060042

العلوم السياحية/جامعة كربالء521ثانوية النجاة للبناتعلميمنى حسين عبد العباس نايف4525231512139028

العلوم السياحية/جامعة كربالء517ثانوية الجامعة للبنينعلميفيصل فاضل عباس ناجي4526231511067114

العلوم السياحية/جامعة كربالء513اعدادية الفيحاء للبنينعلميسالم كريم ذياب حسين4527231511005070

العلوم السياحية/جامعة كربالء512ثانوية النيل للبنينعلميامير عيسى حمزة مشعان4528231511033023

العلوم السياحية/جامعة كربالء508اعدادية الكندي للبنينعلميحسين فاضل ثجيل حربي4529231511007035

العلوم السياحية/جامعة كربالء507ثانوية عرفات المختلطةعلميمشتاق رزاق جبار كاظم4530231511161017

العلوم السياحية/جامعة كربالء506اعدادية الكندي للبنينعلميحيدر عدنان كاظم جاسم4531231511007038

العلوم السياحية/جامعة كربالء506ثانوية ذو الفقار المختلطةعلميمصطفى راسم شريده هندول4532231511210020

العلوم السياحية/جامعة كربالء505اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمنتظر محمد احمد زكي محمد جواد4533231511012142

العلوم السياحية/جامعة كربالء504ثانوية سيناء المختلطةعلميفاضل صبر حمزه سكران4534231511206033

العلوم السياحية/جامعة كربالء501اعدادية ابن السكيت للبنينعلميسجاد سامي عبيس جعاطه4535231511040020

العلوم السياحية/جامعة كربالء501اعدادية المشروع للبنينعلميمسلم عقيل حسن عبد هللا4536231511010096

العلوم السياحية/جامعة كربالء483اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي عباس عزيز خلف4537231521183038

العلوم السياحية/جامعة كربالء472اعدادية المسيب للبناتادبياالء مهدي محسن حمادي4538231522117010

العلوم السياحية/جامعة كربالء471اعدادية الكندي للبنينادبيياسر كريم حمزه عباده4539231521007041

العلوم السياحية/جامعة كربالء466اعدادية االندلس للبنينادبيعقيل جواد كاظم يحيى4540231521042031

العلوم السياحية/جامعة كربالء466اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك قاسم احميد عبود4541231522114014

العلوم السياحية/جامعة كربالء464ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيسماح عدنان علي هادي4542231522163011

العلوم السياحية/جامعة كربالء463اعدادية الكوثر للبناتادبيايالف موفق رعد سليمان4543231522114008

العلوم السياحية/جامعة كربالء460اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء عباس طالب علي4544231522117046

العلوم السياحية/جامعة كربالء459ثانوية الطبرسي للبنينادبيعلي سؤدد سلمان عنبر4545231521041006

العلوم السياحية/جامعة كربالء457إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيعلي فاضل نعمه ياسر4546231521205021

العلوم السياحية/جامعة كربالء457إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيامير علي عبد الحسين محيبس4547231521205005

العلوم السياحية/جامعة كربالء456اعدادية الفجر المختلطةادبيعباس حاتم عبد هللا طعان4548231521173038

العلوم السياحية/جامعة كربالء456إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبياحسان عوفي عبد الزهره عبود4549231521205001

العلوم السياحية/جامعة كربالء455اعدادية السدة للبنينادبيفراس سعدون علي حتروش4550231521016067

العلوم السياحية/جامعة كربالء455ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمه كامل عبود علوان4551231522079020

العلوم السياحية/جامعة كربالء455اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسام عليوي عباس شاكر4552231521005023

العلوم السياحية/جامعة كربالء454إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيمحمد هادي عبد الحسين نصيف4553231521205027

العلوم السياحية/جامعة كربالء453اعدادية الكفل للبنينادبيعلي هادي علوان عنون4554231521032044

العلوم السياحية/جامعة كربالء453ثانوية االنفال المختلطةادبيقاسم مكصد محي عبيد4555231521169033

العلوم السياحية/جامعة كربالء452اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى ميثم عبد االمير محسن4556231521007038
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العلوم السياحية/جامعة كربالء451اعدادية المدحتية للبنينادبيحمزه نور حسن جمعه4557231521017035

العلوم السياحية/جامعة كربالء451اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حسين علي حسين4558231521003070

العلوم السياحية/جامعة كربالء451ثانوية الوركاء للبنينادبيمحسن حميد خضير كاظم4559231521034069

العلوم السياحية/جامعة كربالء451ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمة حسين مزهر حسين4560231522102025

العلوم السياحية/جامعة كربالء451ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيكرار جواد عودة عبيد4561231521037035

العلوم السياحية/جامعة كربالء450اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء كاظم طراد كاظم4562231522114025

العلوم السياحية/جامعة كربالء450ثانوية ابن رشد للبناتادبيعال مهدي خضير عبود4563231522099018

العلوم السياحية/جامعة كربالء450اعدادية االمام للبنينادبيحسين فالح صبري كاظم4564231521013014

العلوم السياحية/جامعة كربالء450إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيعلي حسين محمد حسين4565231521205020

العلوم السياحية/جامعة كربالء449الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيايمن قاسم عبد عبد الحسن4566231521035004

العلوم السياحية/جامعة كربالء449ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين حيدر عباس كاظم4567231521200006

العلوم السياحية/جامعة كربالء448اعدادية الثورة للبنينادبيعلي طه مهدي محيميد4568231521003072

العلوم السياحية/جامعة كربالء448اعدادية الثورة للبناتادبيزينب عبد الزهره عبيس علي4569231522086029

العلوم السياحية/جامعة كربالء448ثانوية نابلس المختلطةادبيسجاد هاشم مطشر عباس4570231521194011

العلوم السياحية/جامعة كربالء447ثانوية اليرموك المختلطةادبيياسين خالد حسين سعدون4571231521200033

العلوم السياحية/جامعة كربالء446ثانوية النيل للبنينادبيالحسين ابراهيم خليل اسماعيل4572231521033008

العلوم السياحية/جامعة كربالء446للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي فاضل عبيد جاسم4573231521063051

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد شعيل دهش حمود4574231521017004

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية االندلس للبنينادبيابراهيم علي صاحب عبد المهدي4575231521042001

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد طاهر حسن عبد4576231521017005

العلوم االسالمية/جامعة كربالء501ثانوية الغدير للبناتادبياسيل حيدر جعفر كاظم4577231522131003

العلوم االسالمية/جامعة كربالء485ثانوية السدة للبناتادبيحنان احمد مجيد مهدي4578231522110008

العلوم االسالمية/جامعة كربالء471ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفاطمة احمد كزار هاشم4579231522128035

العلوم االسالمية/جامعة كربالء466ثانوية نابلس المختلطةادبييعرب عبد الحسن مطلك جمعة4580231521194028

العلوم االسالمية/جامعة كربالء465ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد حسين عليوي حسين4581231521022038

العلوم االسالمية/جامعة كربالء464اعدادية الكوثر للبناتادبيريا صالح ابراهيم سعود4582231522114020

العلوم االسالمية/جامعة كربالء463اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيقاسم حافظ جاسم حمادي4583231521252037

العلوم االسالمية/جامعة كربالء462ثانوية الحكيم للبنينادبيزين العابدين حسن حمزه علوان4584231521044012

العلوم االسالمية/جامعة كربالء462اعدادية كوثا للبنينادبيعبد الكريم منصور عبد هللا مرزه4585231521051052

العلوم االسالمية/جامعة كربالء461ثانوية السدة للبناتادبياسماء حيدر كاظم جوده4586231522110006

العلوم االسالمية/جامعة كربالء461اعدادية السدة للبنينادبيأحمد حسن صالح منصور4587231521016001

العلوم االسالمية/جامعة كربالء461ثانوية االفاق للبناتادبيتغريد عامر جدوع صدام4588231522144009

العلوم االسالمية/جامعة كربالء461اعدادية الجماهير المختلطةادبيفراس علي عبد زيد كاظم4589231521183040

العلوم االسالمية/جامعة كربالء461ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرقيه احمد محسن مطر4590231522083009
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العلوم االسالمية/جامعة كربالء460اعدادية بلقيس للبناتادبينورا عبيد فرهود حسن4591231522120038

العلوم االسالمية/جامعة كربالء460اعدادية المشروع للبنينادبيكرار حسين كاظم سلطان4592231521010118

العلوم االسالمية/جامعة كربالء460اعدادية المسيب للبناتادبيأنعام علي عبد المطلب محسن4593231522117001

العلوم االسالمية/جامعة كربالء459ثانوية السدة للبناتادبيزينب فليح محمدحسن جبار4594231522110024

العلوم االسالمية/جامعة كربالء459اعدادية المسيب للبناتادبيحنان محمد مصحب كاظم4595231522117026

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458اعدادية الكوثر للبناتادبيغفران نجم عبد هللا نجم4596231522114047

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458ثانوية سبأ المختلطةادبيوالء حاكم اعبيد جاسم4597231521191025

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458اعدادية حيفا للبناتادبيهجران حسن سكران رباط4598231522122046

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458اعدادية الكفل للبنينادبيعلي حسين حمزه مرزه4599231521032039

العلوم االسالمية/جامعة كربالء457ثانوية المستقبل للبناتادبيسرى حميد كاظم راضي4600231522106007

العلوم االسالمية/جامعة كربالء457اعدادية االندلس للبنينادبينمير كريم جاسم عبادي4601231521042060

العلوم االسالمية/جامعة كربالء457اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء أسماعيل عبد الحسين بحبح4602231522122019

العلوم االسالمية/جامعة كربالء456ثانوية الحكيم للبنينادبيحسين أبراهيم مراد حسين4603231521044005

العلوم االسالمية/جامعة كربالء456للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيفالح هادي عالوي جاسم4604231521063060

العلوم االسالمية/جامعة كربالء456اعدادية المشروع للبنينادبياحمد عباس عبيد زوير4605231521010012

العلوم االسالمية/جامعة كربالء455ثانوية السدة للبناتادبيابتهال احمد كاظم خليف4606231522110001

العلوم االسالمية/جامعة كربالء455ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيبشير خليف جاسم محمد4607231521257005

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454ثانوية المنتظر المختلطةادبيرقية فاضل كسار عبيس4608231522196002

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454اعدادية الربيع للبناتادبيسماح غافل عبدعون حافي4609231522098056

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454ثانوية نابلس المختلطةادبيحسن سالم حسين عزيز4610231521194004

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453ثانوية الوركاء للبناتادبيكوثر حسين جواد عبد4611231522079022

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياصالة مهدي صالح مهدي4612231522145004

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453ثانوية الهالل المختلطةادبيرفل غزال شويل شاهر4613231522179004

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمحمود عماد جدعان ركاب4614231521166017

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي محمد عبد الرضا راضي4615231521034058

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينداء علوان راضي خليف4616231522128043

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية الربيع للبناتادبينوره عبداالمير عباس باقر4617231522098086

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي جاسم محمد ابراهيم4618231521029016

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية الحكيم للبنينادبيساهر أحميزه كاظم جاسم4619231521044013

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية المدحتية للبنينادبيحسن كاظم غازي عطيه4620231521017024

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية الصادق المختلطةادبيعباس ناهض عبد كاظم4621231521172020

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي صادق سويدان علي4622231521001066

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية المناذرة للبناتادبيهاجر مهدي كريم علوان4623231522078046

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية المشروع للبنينادبياحمد شذر فزاع معارج4624231521010009
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العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية الرواد المسائية للبنينادبياحمد جاسم فاضل خضير4625231521255002

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبينور الهدى بهاء صاحب ناجي4626231522140033

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية الجماهير المختلطةادبيهبة فاهم كاظم عبد هللا4627231522183011

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451ثانوية البتول  للبناتادبيمروة فرحان ناصر حسين4628231522104023

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية الزهراء للبناتادبيميساء عامر جبر موسى4629231522109093

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية االمام للبنينادبياحمد صالح ظاهر برير4630231521013002

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية االمام للبنينادبيوسام احسان عبد الكاظم دود4631231521013056

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية الفجر المختلطةادبيعباس علي حسين عروض4632231521173040

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيامير كطران كزار ياكوت4633231521205008

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية الجزائر للبنينادبيمسلم عقيل ابراهيم زيدان4634231521043063

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية االندلس للبنينادبيكرار علي حسين هاشم4635231521042048

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي جعفر حسين كاظم4636231521043031

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية الرواد المسائية للبنينادبياركان عيسى عمران راضي4637231521255011

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية النجوم للبناتادبيآيات طالب عبيد عبيس4638231522130002

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية االفاق للبناتادبيهدير عامر عبد الكاظم جاسم4639231522144017

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية المسيب للبناتادبيضحى مهدي راضي عباس4640231522117067

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية االسكندرية للبناتادبيشهد فراس جليل اسماعيل4641231522094016

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449ثانوية الوركاء للبنينادبيأحمد كريم مكي عطيه4642231521034007

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449ثانوية الوركاء للبنينادبيأمير حكيم عبد علي كاظم4643231521034014

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية االمام علي للبنينادبيمسلم اسماعيل جاسم عراك4644231521002069

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية االندلس للبنينادبيعقيل سالم داخل شباده4645231521042032

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449ثانوية عبد المطلب للبناتادبياسراء حاكم رحيم عنون4646231522136001

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448ثانوية البيان للبنينادبيعلي عماد مزاحم عبد الكاظم4647231521014060

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية المسيب للبناتادبيهبه حمزه جاسم كاظم4648231522117105

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية حيفا للبناتادبيحنين محمد فاضل خضير4649231522122011

الهندسة/جامعة ذي قار666اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعلي فالح مهدي حسين4650231511012093

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية المشروع للبنينعلمياحمد حامد مهدي عبيس4651231511010007

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية المسيب للبنينعلميمحمد ستار جبار خضير4652231511009130

الهندسة/جامعة ذي قار657ثانوية النيل للبنينعلمياسامة صباح حمزة كاظم4653231511033017

الهندسة/جامعة ذي قار657ثانوية االنفال المختلطةعلميصفاء حسين حمادي مجيد4654231511169014

الهندسة/جامعة ذي قار656اعدادية الفاو للبناتعلميزينب اسماعيل خليل ابراهيم4655231512111039

الهندسة/جامعة ذي قار655ثانوية الحوراء للبناتعلميميس حمود ابراهيم كاظم4656231512103071

الهندسة/جامعة ذي قار655اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب حيدر حسين عبود4657231512090113

الهندسة/جامعة ذي قار655ثانوية الطف المختلطةعلميعلي عوض عبد العباس جاسم4658231511177020
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الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية الحلة للبنينعلميأمير علي صبري ناصر4659231511020007

الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية الربيع للبناتعلمياشواق جاسم محمد حمزه4660231512098013

الهندسة/جامعة ذي قار653ثانوية بابل للبنينعلميمصطفى عدي ثامر عبد الكاظم4661231511021084

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية الحلة للبنينعلميمرتضى جواد محمد جواد4662231511020294

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية المدحتية للبناتعلميسميه ميثم جعفر موسى4663231512090143

الهندسة/جامعة ذي قار649اعدادية االمام علي للبنينعلميكاظم فالح عبد الكريم راضي4664231511002219

الهندسة/جامعة ذي قار648اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد جواد كاظم محيسن4665231511008126

العلوم/جامعة ذي قار640ثانوية البتول  للبناتعلميريام حيدر عبدالكاظم عبود4666231512104015

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543اعدادية الجماهير المختلطةعلميحسن علي حسن مرتضى4667231511183013

القانون/جامعة ذي قار551ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميزهراء جبر حريجه حسن4668231512145023

القانون/جامعة ذي قار501اعدادية االقتدار المختلطةادبيامير علي حبيني هلول4669231521164006

التمريض/جامعة ذي قار654اعدادية االمام للبنينعلميباقر عبد االمير عبود جليهم4670231511013014

االعالم/جامعة ذي قار525ثانوية ميسلون للبناتعلمينسرين فاضل زيدان محمد4671231512080079

االعالم/جامعة ذي قار525اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميايمن عالء ثامر عباس4672231511251030

االعالم/جامعة ذي قار483اعدادية القاسم للبنينادبيفؤاد سالم جبر جواد4673231521006059

االعالم/جامعة ذي قار470اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم سالم عبد الحسين محمد4674231521006061

االعالم/جامعة ذي قار464اعدادية القاسم للبنينادبيميثم حاوي جاسم محمد4675231521006089

االعالم/جامعة ذي قار460ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيأسعد عظيم هادي واجد4676231521168003

االعالم/جامعة ذي قار459ثانوية الصديق للبنينادبيعلي احمد حمزه شليج4677231521027059

االعالم/جامعة ذي قار458ثانوية المؤمل للبنينادبيقاسم محمد حسين خلخال4678231521060049

االعالم/جامعة ذي قار457ثانوية نابلس المختلطةادبيعبد هللا احمد حسين رحال4679231521194015

االعالم/جامعة ذي قار456ثانوية الوركاء للبنينادبيسالم عليوي مطرود جياد4680231521034039

االعالم/جامعة ذي قار454ثانوية بيروت للبنينادبيعلي تركي هادي كاظم4681231521022025

الهندسة/جامعة كركوك665اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميغزوان محمد حسين عبد ايوب4682231511012102

الهندسة/جامعة كركوك654اعدادية المحاويل للبناتعلميمهدية فرحان حسين عبود4683231512115096

التمريض/جامعة كركوك655اعدادية السجاد للبنينعلميمرتضى محمد جاسم صليبي4684231511031091

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيكرار كريم حمزه عبيد4685231521160021

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك493اعدادية االندلس للبنينادبيحاتم عبد الكريم سلمان صكبان4686231521042014

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك493اعدادية الهاشمية للبنينادبيمحمد كاظم عبود كاظم4687231521019038

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك491ثانوية الوركاء للبنينادبيسيف ماجد حمزه كاظم4688231521034041

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486اعدادية الحلة للبنينادبيحسين احمد هاشم عباس4689231521020009

الطب/جامعة واسط687اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب حسين جمعه خميس4690231512088156

الطب/جامعة واسط685اعدادية االسكندرية للبنينعلميمهيمن هادي جبار ياس4691231511001134

الطب/جامعة واسط685اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسن فليح حسن كزار4692231511019054
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الطب/جامعة واسط685اعدادية الفيحاء للبنينعلميحاتم طالب حسين كاظم4693231511005023

الهندسة/جامعة واسط657ثانوية الفضائل للبناتعلميشهد حسن علي نور4694231512112020

الهندسة/جامعة واسط648اعدادية االمام علي للبنينعلميحسنين ضياء جيثوم سلمان4695231511002081

الهندسة/جامعة واسط645اعدادية بنت الهدى للبناتعلميمالك محمد يونس جابر4696231512121070

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط567اعدادية الجهاد للبنينعلميحسين محمد جمعه شاكر4697231511004034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط559اعدادية المحاويل للبنينعلميسجاد عيسى عبيس حسين4698231511008069

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط544اعدادية المشروع للبنينعلميزيد حميد عبد هللا عوده4699231511010046

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط543ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميياسر فائز عبد االمير جاسم4700231511038076

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط543اعدادية طليطلة للبناتعلميساره محسن حميد كريم4701231512092082

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية المشروع للبنينعلميمصطفى صبر جبار طربال4702231511010100

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط542اعدادية القاسم للبنينعلميحسين حبيب حمزه حربي4703231511006059

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط540اعدادية االمام علي للبنينعلميطوفان فاضل عباس عليوي4704231511002139

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية العامل للبنينعلميعبد الرحمن أحمد عداي سلمان4705231511026024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536ثانوية المجد للبنينعلميحسين عباس حسن حمزه4706231511025011

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535ثانوية سيناء المختلطةعلميسامر علي حمزه سكران4707231511206020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط534اعدادية الفجر المختلطةعلميمحمد غانم لفته رشيد4708231511173064

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط534ثانوية الوركاء للبنينعلميمصطفى حسون سلمان حسن4709231511034076

الطب/جامعة ميسان685اعدادية المسيب للبنينعلميحسن ابراهيم خضير سعود4710231511009031

الطب/جامعة ميسان684ثانوية المناذرة للبناتعلميامل عبد االمير كاظم هميم4711231512078007

الطب/جامعة ميسان684ثانوية الطف المختلطةعلميمريم علي حيدر عبيد4712231512177023

الصيدلة/جامعة ميسان673.9ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسين علي موسى جاسم4713231511047024

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672اعدادية الفيحاء للبنينعلميرائد عباس علي عبود4714231511005052

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميمصطفى عبد العال حسين عليوي4715231511163019

النفط/الهندسة/جامعة ميسان671اعدادية كوثا للبنينعلمياحمد دايخ جاسم عبد4716231511051009

الهندسة/جامعة ميسان670اعدادية الفيحاء للبنينعلميقاسم محمد عبد جواد4717231511005113

الهندسة/جامعة ميسان659اعدادية الغساسنة للبناتعلميغدير خليل ابراهيم عبد4718231512077053

الهندسة/جامعة ميسان656ثانوية الطبري للبنينعلميعلي صافي سهيل محمد4719231511061039

العلوم السياسية/جامعة ميسان472اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيوسام رياح صاحب كريم4720231521012062

التمريض/جامعة ميسان651اعدادية االمام للبنينعلميمحمد عماد حمزه عبد4721231511013072

التمريض/جامعة ميسان616ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميبنين ناظم فراك جبار4722231512134011

التمريض/جامعة ميسان609ثانوية السدة للبناتعلميايمان عباس محيميد عبد4723231512110008

التمريض/جامعة ميسان609اعدادية اليقظة للبناتعلميآمنه علي حسن احمد4724231512089003

التمريض/جامعة ميسان608ثانوية البتول  للبناتعلميغفران مهدي حبيب جميل4725231512104028

التمريض/جامعة ميسان606ثانوية عدن للبناتعلميزينب حسن عبدالكاظم علوان4726231512076015
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التمريض/جامعة ميسان603اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميتبارك ستار صخيل عباس4727231512142029

التمريض/جامعة ميسان602اعدادية الثورة للبناتعلميآيات احسان عيسى جاسم4728231512086005

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الحلة للبنينعلميياسر محمد رشيد مجيد4729231511020346

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الكوثر للبناتعلميتبارك محسن محمد حمزه4730231512114022

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الغساسنة للبناتعلميآيات محمد زامل فيصل4731231512077005

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب عصام حكيم هاتف4732231512088169

الطب/جامعة المثنى685ثانوية المسعودي للبناتعلميريام رحيم كاظم فارس4733231512095029

الطب/جامعة المثنى685اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين عباس علي عكش4734231511002090

الطب/جامعة المثنى685اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عوده متعب حمزه4735231511002186

الطب/جامعة المثنى685اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء خليل حسين سرحان4736231512117070

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الثورة للبناتعلميبراق ميثم كريم سلمان4737231512086021

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية السدة للبناتعلميحوراء علي محسن علي4738231512110016

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميريام سليم جبر خضير4739231512142052

طب االسنان/جامعة المثنى677.5ثانوية الحلة للمتميزاتعلميزينب نعمان عبد كريدي4740231512132031

طب االسنان/جامعة المثنى677اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء حيدر هاشم احمد4741231512088126

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميعذراء ناصر حسين حمزه4742231512119121

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية عشتار للبناتعلميياسمين علي هاشم مرزه4743231512125065

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الثورة للبنينعلميمصطفى صفاء كاظم شهيد4744231511003160

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الحلة للبنينعلميالحسن وليد جواد كاظم4745231511020042

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الحلة للبنينعلميالمنتظر محمد سرحان ذياب4746231511020047

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الثورة للبناتعلمينورا علي حسين حميد4747231512086123

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الثورة للبناتعلميمريم مهند فائز عبد زيد4748231512086112

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الطليعة للبناتعلميغادة محمد حمد علي4749231512088247

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميريام حامد غربي بخيت4750231512127024

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية المدحتية للبناتعلميهبه رزاق علي جواد4751231512090224

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية بابل للبنينعلميسيف عبد هللا عمران حمد4752231511021042

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية مهدي البصير للبنينعلمياحمد خليل ابراهيم عبد الكاظم4753231511058001

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية الزهراء للبناتعلمينور ستار حسين عبدهللا4754231512109223

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية السدة للبنينعلميسجاد عبد عون كريم ياس4755231511016044

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميسجى عباس نهايه ثامر4756231512166011

الهندسة/جامعة المثنى658اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن خليل عبد الحميد محمد4757231511002069

الهندسة/جامعة المثنى655اعدادية الطليعة للبناتعلميطيبه ماجد سوادي عبد4758231512088239

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميانمار احمد شهاب رجاء4759231511012023

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية الشوملي للبنينعلميحسن حميد حسن عبد4760231511054031
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الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية الحلة للبنينعلميعلي نصر الدين محمود سلطان4761231511020223

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية االمام علي للبنينعلميعبد هللا حسن كاظم عبد الحسين4762231511002146

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية الثورة للبنينعلميزيد موفق فليح حسن4763231511003072

العلوم/جامعة المثنى575اعدادية المدحتية للبنينعلميباقر حسين غافل حسين4764231511017033

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلمينمير عالوي عبد مطرود4765231511012144

التمريض/جامعة المثنى618اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميغدير حميد حسين كاظم4766231512142110

التمريض/جامعة المثنى614ثانوية الجنائن للبناتعلميهبه محمود شكير عليوي4767231512102044

التمريض/جامعة المثنى613اعدادية الجماهير المختلطةعلميعلياء فارس منصور سماوي4768231512183008

التمريض/جامعة المثنى612اعدادية بلقيس للبناتعلميآيات عبد الكاظم عصفور عبيس4769231512120006

الهندسة/جامعة سامراء622اعدادية االمام للبنينعلميمصطفى سالم عبيد تايه4770231511013077

االثار/جامعة سامراء430اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميساره محمد عبد ماصخ4771231512271020

االثار/جامعة سامراء426اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد ابراهيم عبد الكريم راضي4772231511002237

االثار/جامعة سامراء422ثانوية النهروان المختلطةعلميعلي فائق حسين عكال4773231511181037

االثار/جامعة سامراء436اعدادية القدس للبنينادبيحسن امير محان عبود4774231521055013

االثار/جامعة سامراء434ثانوية القاهرة المختلطةادبيعقيل كريم عبد سريح4775231521178029

العلوم االسالمية/جامعة سامراء444ثانوية النهروان المختلطةادبيمصطفى عدنان حمزة حسين4776231521181043

العلوم االسالمية/جامعة سامراء424اعدادية كوثا للبنينادبيمصطفى نعمه حسن حبيب4777231521051098

العلوم االسالمية/جامعة سامراء424ثانوية النهرين المختلطةادبياركان رائد حمير ابراهيم4778231521197003

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420ثانوية نابلس المختلطةادبيمصطفى رشيد خفيف خورشيد4779231521194027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر557اعدادية القاسم للبنينعلميقاسم كريم شالل سلطان4780231511006181

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر555ثانوية المرتضى المختلطةعلميحسين مهدي حسين سلومي4781231511185013

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر549اعدادية صنعاء للبنينعلميعباس فاضل شياع سدخان4782231511011057

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر548اعدادية القدس للبنينعلميواثق جاسم حسن دايش4783231511055082

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر548ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميكرار حسين عليوي طريخ4784231511168023

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر530ثانوية الغزالي المختلطةعلميرياض نور صالح رومي4785231511186021

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء656ثانوية شط العرب للبناتعلميزهراء اكرم حاتم هاتف4786231512124033

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء645اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزينب رياض علي نصيف4787231512142077

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء640ثانوية الخلود للبناتعلميسمر نهروان عباس نعمان4788231512137033

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء635اعدادية الثورة للبناتعلميبتول صالح خضير شاكر4789231512086020

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632ثانوية النجوم للبناتعلمينور قحطان عبد االمير صادق4790231512130058

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631اعدادية الخنساء للبناتعلميغدير علي عبد الحسين مكي4791231512087152

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء628اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء حسين علي مهدي4792231512120043

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميزهراء ماجد عبد الكاظم جالب4793231512166007

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613اعدادية الزهراء للبناتعلميرفل عايد كاظم جبر4794231512109097
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التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609اعدادية المدحتية للبناتعلميحوراء حيدر عباس جاسم4795231512090052

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء608ثانوية البيان للبنينعلميعلي سالم حسن خايف4796231511014065

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606ثانوية الشموس للبناتعلمينور نصر عبد زيد سعود4797231512101045

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605ثانوية الصادق المختلطةعلميعلي بدر شهد حمود4798231511172034

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية المدحتية للبنينعلميبنين فاضل زيدان محمد4799231511017034

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء595ثانوية الجامعة للبنينعلميعلي ماجد عبد الوهاب صالح4800231511067109

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء591ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميمنتظر عباس سلوم عبد الزهره4801231511188078

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء591اعدادية الثورة للبناتعلميدعاء صادق موسى عبد الحسين4802231512086037

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء591اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزينب محمد عبد العالي حسين4803231512142080

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء591ثانوية النجوم للبناتعلميفاطمه سعد عبد الزهرة حمزة4804231512130040

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء591ثانوية الفضائل للبناتعلميمريم فؤاد فخري هادي4805231512112025

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء589اعدادية الطليعة للبناتعلميمنى محمد ناصر عبد الحسين4806231512088301

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء589اعدادية الجماهير المختلطةعلميحنين عبد الكريم رسمي نايف4807231512183003

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء588اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميحنين جاسم محمد حمزة4808231512123010

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء588اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى ناظم حمادي شبيب4809231512109222

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء587اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب حيدر محمد حسن4810231512088157

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء586اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمنتصر محمد عبد الكريم حسون4811231511012140

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء586ثانوية عرفات المختلطةعلميعمر كامل عبد هللا كاظم4812231511161013

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء585اعدادية االقتدار المختلطةعلميمصطفى عبد هللا عزيز عراك4813231511164062

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء584ثانوية النيل للبنينعلميحسين طالب عبيد زبار4814231511033054

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583ثانوية المجد للبنينعلميغيث اعالم جاسم نصيف4815231511025032

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583ثانوية ابن رشد للبناتعلميسجى حيدر عبيد كزار4816231512099019

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميفاطمه محمد علي حسون4817231512142118

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء582اعدادية بلقيس للبناتعلميضحى محمد عبد الكاظم حسين4818231512120080

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء582اعدادية القاسم للبنينعلميمصعب محمد كاظم جبر4819231511006236

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء581ثانوية الجنائن للبناتعلميرغد قحطان مهدي حسن4820231512102012

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579ثانوية الكفاح للبناتعلميأفنان عباس فاضل حسين4821231512113002

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579اعدادية القاسم للبنينعلميحسين علي خضير عبيس4822231511006063

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء542اعدادية المشروع للبنينعلمياحمد محمد جفات ثويني4823231511010012

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء541اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء حمزة فرحان هبيش4824231512109113

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء539اعدادية الحلة للبنينعلميحسين صادق رسول حسون4825231511020085

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء536اعدادية الخنساء للبناتعلميضحى فارس هادي عبد علي4826231512087141

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء535ثانوية الزاكيات للبناتعلميايالف ثائر مهدي جاسم4827231512135002

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء532ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميحسنين علي طالب شاني4828231511188018
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علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء532اعدادية الفيحاء للبنينعلميمروان سايج عبيد مروان4829231511005140

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية ام البنين للبناتعلميدعاء مهدي حران شناوه4830231512091021

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية اسماء للبناتعلميمروه عمران حمادي علي4831231512093096

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529اعدادية االسكندرية للبنينعلميعلي مؤيد محمد علوان4832231511001076

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزينب علي محسن عزيز4833231512123047

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528ثانوية المرتضى المختلطةعلميأحمد موسى كاظم شنان4834231511185003

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526اعدادية الخنساء للبناتعلميغفران مؤيد عبد الحسين علوان4835231512087154

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526ثانوية الجامعة للبنينعلميحسين محمد حسين علي4836231511067037

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي عباس عبيد عبد هللا4837231511017131

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء524اعدادية القدس للبنينعلميامير خالد سلمان محمد4838231511055008

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي شوقي طالب كاظم4839231511002177

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523اعدادية المدحتية للبنينعلميزيد كريم ذياب صبار4840231511017072

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522اعدادية االمام علي للبنينعلميهشام عامر جاسم محمد4841231511002310

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميبنين جابر حسين حمادي4842231512140007

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميمروه علي عمران شلغيم4843231512083016

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520اعدادية طليطلة للبناتعلميامنه جبار عبدالكاظم فضيل4844231512092013

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520ثانوية النهروان المختلطةعلميماهر غازي لملوم حسين4845231511181050

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520ثانوية بيروت للبنينعلميياسر عمار حسين عبيد4846231511022071

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء519ثانوية الكفاح للبناتعلميشهالء علي مردان صافي4847231512113040

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية الهاشمية للبنينعلميأسعد حسين صالح هاشم4848231511019003

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية المدحتية للبنينعلميخضر علي فرحان محمد4849231511017070

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء517.8ثانوية التحرير للبناتعلمياسراء علي حبيب كريم4850231512096006

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء517اعدادية طليطلة للبناتعلميساره مهدي زاير عبيد4851231512092083

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء517اعدادية القدس للبنينعلميعلي راهب عبدالمحسن محمد4852231511055041

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء517اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء جاسم حربي حبيب4853231512088120

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516ثانوية الحوراء للبناتعلميساره صادق باقر سعيد4854231512103033

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516اعدادية الفيحاء للبنينعلميياسر سالم حاتم نشمي4855231511005157

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى احمد عبد عباس4856231511002284

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء515ثانوية ذي قار للبنينعلميسجاد محمد خماس عباس4857231511024026

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى رزاق محسن محمد4858231511002291

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية االمام علي للبنينعلميصاحب علي فاهم عبيد4859231511002133

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء عباس مهدي حسن4860231512087093

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514ثانوية سيناء المختلطةعلميفاطمه غازي عيال تمر4861231512206002

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية الحلة للبنينعلميحسن احمد علي جواد4862231511020070
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علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية الحلة للبنينعلميخلدون محمد غزال طعمه4863231511020116

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514ثانوية الدوحة المختلطةعلميقاسم عبيس جاسم عبار4864231511176030

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية السجاد للبنينعلميهمام مال هللا محمد نايف4865231511031105

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية الخنساء للبناتعلميصفا جمال كاظم حمزة4866231512087137

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد محمد كريم جاسم4867231511052004

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513ثانوية الحوراء للبناتعلميرؤى مزهر غني سالم4868231512103015

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية الزهراء للبناتعلميشفاء اسماعيل جاسم مطرود4869231512109155

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميرائد حسن عبيس حمزه4870231511163005

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية الفجر المختلطةعلميمهند عالوي محمد عبد4871231511173075

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية المحاويل للبناتعلميشيماء عمران حسين عبيد4872231512115078

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512ثانوية المناذرة للبناتعلميزينب غازي حمزة حسن4873231512078037

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميمريم كاظم فرحان جبر4874231512145040

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512اعدادية اليقظة للبناتعلميبدور رضا دروال راضي4875231512089020

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء511اعدادية القدس للبنينعلميمحمد جعفر مهدي صالح4876231511055068

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء525اعدادية بلقيس للبناتعلمينور محمد جمعه ابراهيم4877231512120122

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء519ثانوية الكفاح للبناتعلميمريم نعمه محمد نعمه4878231512113058

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517اعدادية الخنساء للبناتعلميسجى كامل فليح حسن4879231512087128

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية طليطلة للبناتعلميرفق مهدي حسن محمد4880231512092053

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية المسيب للبنينعلميمصطفى رياض حمزه عليوي4881231511009151

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء513اعدادية االسكندرية للبنينعلميحسن نعمه طه عبد هللا4882231511001028

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511ثانوية الباقر للبناتعلميزينب عبد الحمزة محسن كاظم4883231512105020

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511اعدادية بنت الهدى للبناتعلميرند رواء انور صبحي4884231512121031

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510ثانوية المستنصرية للبناتعلميزينب حيدر كاظم سبتي4885231512116018

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510ثانوية الحلة للبنينعلميمصطفى عبد الرزاق كاظم عبد الرزاق4886231511015049

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى عبد الزهرة ظاهر صالل4887231511055076

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510اعدادية حيفا للبناتعلميجمانه حامد مجيد حميد4888231512122013

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميدعاء محمد مهدي هاشم4889231512123022

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509اعدادية الطليعة للبناتعلميضحى فالح حسون عبد هللا4890231512088228

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه حيدر جاسم محمد4891231512088262

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509اعدادية الخنساء للبناتعلميساره حيدر عبد الجبار كريم4892231512087120

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509ثانوية الحلة للبناتعلميايه قاسم رضا صبري4893231512100008

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509ثانوية الحلة للبنينعلميأمير عباس عبد الساده جالب4894231511015004

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب احمد سعدي عبد االمير4895231512088151

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم سامي حميد علي4896231512088288
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علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميأسراء نزار اسماعيل عبد4897231512168001

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507ثانوية االخوة المختلطةعلميغسق عامر علي نصيف4898231512212014

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507ثانوية النيل للبنينعلميعلي حاتم عباس عبيد4899231511033128

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507اعدادية الشوملي للبنينعلمياحمد طالب ديلي كاظم4900231511054017

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507ثانوية الكفاح للبناتعلميظالل مهند عبدالجواد راهي4901231512113044

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507اعدادية طليطلة للبناتعلميرانيه محمد شهيد عبود4902231512092048

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507اعدادية الطليعة للبناتعلميمريم عبد االمير حسين طراد4903231512088292

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507ثانوية الرفعة للبناتعلميهدى صالح عطيوي تركي4904231512081059

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506ثانوية سيناء المختلطةعلميصباح سالم نهابه عباس4905231511206022

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506ثانوية الصديق للبنينعلميحبيب ظاهر عباس جسام4906231511027012

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506ثانوية النجاة للبناتعلميحوراء عباس احمد كاظم4907231512139010

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى فاضل عباس رزوقي4908231511007119

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505ثانوية ذي قار للبنينعلميعباس فاضل محمد طاهر عبد القادر4909231511024032

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505ثانوية االفاق للبناتعلميبنين رحيم فاضل حسن4910231512144004

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505اعدادية الزهراء للبناتعلميصفى ماجد حبيب كاظم4911231512109161

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه محمد حسين جاسم4912231512088272

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.6ثانوية التحرير للبناتعلميزينب ثامر عبدالعالي كاظم4913231512096043

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميايمان جعفر راشد معيلف4914231512145005

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء502ثانوية ذي قار للبنينعلميعلي المرتضى رحمن عباس عطوان4915231511024035

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء502ثانوية قرطبة للبناتعلميهاله احمد نعمه فارس4916231512126079

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء502اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد وهاب غني عبود4917231511005136

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد عالء شاكر محمد4918231511002022

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501ثانوية التحرير للبناتعلميزينب احمد جاسم محمد4919231512096040

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501اعدادية الفيحاء للبنينعلميحسين سهيل نجم عبود4920231511005040

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501ثانوية مهدي البصير للبناتعلميساره محمد حمزه عبد الرضا4921231512133005

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500ثانوية البيان للبنينعلميعلي حسين علوان منديل4922231511014063

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي مظهر حبيب جواد4923231511002194

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500ثانوية الدستور للبنينعلميحسن حيدر فرهود ناجي4924231511018022

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500اعدادية االمام علي للبنينعلميغيث علي كاظم عيسى4925231511002205

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499ثانوية النجوم للبناتعلميياسمين عبد الكريم مكي جاسم4926231512130062

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499ثانوية ذي قار للبنينعلميحسنين محمد عباس هاشم4927231511024014

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499ثانوية االفاق للبناتعلميهبه جواد كاظم عباس4928231512144028

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499اعدادية بلقيس للبناتعلميفرح عبد االله حمزه حسين4929231512120101

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499اعدادية صنعاء للبنينعلميامير علوي عبد هللا ياس4930231511011023
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علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499ثانوية شط العرب للبناتعلميآيات سليم اسماعيل ابراهيم4931231512124004

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498اعدادية المسيب للبناتعلمياسراء عبد الجبار اسماعيل ابراهيم4932231512117016

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميماجد ستار سلمان صبر4933231511205019

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498ثانوية االسكندرية للبناتعلميايالف طالب عليوي عبدهللا4934231512094006

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498ثانوية الطبرسي للبنينعلميمحمد عباس خليف ناصر4935231511041024

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498اعدادية الطليعة للبناتعلميمروه حيدر محمد حسين عبد الوهاب4936231512088283

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498اعدادية الغساسنة للبناتعلميزهراء عبد االمير حمزه هادي4937231512077030

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498اعدادية المسيب للبنينعلميعالء توفيق حمزه هاشم4938231511009077

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497ثانوية النيل للبنينعلمياحمد رياض علي حسين4939231511033007

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497ثانوية الفضائل للبناتعلميحوراء محمد خضير عبيس4940231512112009

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميمها ناصر حسين مهلي4941231512134038

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496اعدادية طليطلة للبناتعلمينسرين مهدي حسين عبدايوب4942231512092119

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمينورا ميثم هادي محمد4943231512127064

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496ثانوية الحلة للبنينعلميحسين عمار كاظم عبد4944231511015020

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495ثانوية المناذرة للبناتعلميزينب حسن عبد الحسين حمزه4945231512078034

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية المسيب للبناتعلميسجى اسماعيل فاضل عباس4946231512117091

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495ثانوية الغدير للبناتعلميكوثر عبد األمير عبد مهدي4947231512131034

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية المسيب للبناتعلميرغد حسن حسين منصور4948231512117062

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية بلقيس للبناتعلميمريم انور صبحي خضير4949231512120108

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية الجهاد للبنينعلميزين العابدين محمد حسين محمد حبيب مجيد4950231511004049

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية االمام علي للبنينعلميابراهيم حسن عباس حسين4951231511002047

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية المدحتية للبناتعلميحنان دغيم رشام فارس4952231512090047

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية االسكندرية للبنينعلميعلي محمد جاسم ضاحي4953231511001078

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية المسيب للبناتعلميحسناء عباس حمزه عبود4954231512117043

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية الزهراء للبناتعلميكوثر قاسم حنون رحيم4955231512109198

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494ثانوية النيل للبنينعلميعلي عادل خضير تركي4956231511033140

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء593اعدادية الحلة للبنينعلميعلي حيدر عبد الكاظم داود4957231511020177

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء588اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزهراء يحيى حنون احمد4958231512127030

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء574اعدادية الخنساء للبناتعلميرغد قيس خضر علي4959231512087071

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء570اعدادية الزهراء للبناتعلمينوره عباس عبد الكاظم عكروك4960231512109228

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء564اعدادية الجماهير المختلطةعلميبنين حمزه محسن كاظم4961231512183001

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء554ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميزينب احمد يوسف محمد4962231512140017

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء552ثانوية الجنائن للبناتعلميزينب كريم عليوي كريم4963231512102021

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء550ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميهبه علي ادعيبل حسن4964231512138059
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الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء549اعدادية الكندي للبنينعلميياسر اسعد حميد عباس4965231511007128

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء548اعدادية الحلة للبنينعلمييوسف عمار محمد راضي4966231511020354

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء548اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى محمد سليمان محسن4967231512087199

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء546اعدادية المسيب للبناتعلميابتهال ثائر حسين علوان4968231512117013

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء546ثانوية ميسلون للبناتعلميزهراء حسين منغر يحيى4969231512080039

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء546ثانوية الجزائر للبنينعلمياحمد عبد الحمزه دحام سعود4970231511043005

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء546اعدادية المسيب للبنينعلميعلي فاضل عباس كاظم4971231511009097

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء545اعدادية الطليعة للبناتعلميايات فالح حسن هاشم4972231512088038

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء545اعدادية الكوثر للبناتعلميسهى فيصل سلمان عليوي4973231512114073

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء545اعدادية القاسم للبنينعلميعماد ثابت جفات كاظم4974231511006169

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء544اعدادية الفجر المختلطةعلميمحمود هاشم مهدي حسين4975231511173066

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء544اعدادية الشوملي للبنينعلميأحمد جميل عبد حسين4976231511054001

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء543ثانوية الصديق للبنينعلميمحمد عامر جواد كاظم4977231511027052

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء543اعدادية المسيب للبناتعلميضحى محمد عباس حمود4978231512117105

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عباس فاضل حسون4979231512087108

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء541اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد قاسم محمد علي4980231511007111

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء541ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميزهراء محمد حمزه جاسم4981231512145024

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء541اعدادية القاسم للبنينعلميسيف فالح محمد جياد4982231511006113

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء539اعدادية الشوملي للبنينعلميحمزه مهدي حسين جاسم4983231511054045

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء538اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد بخيت علي حسين4984231511002002

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء538اعدادية الحلة للبنينعلميكرار هادي حسن عبد هللا4985231511020243

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء537ثانوية االخوة المختلطةعلميطيبه حيدر صالح عباس4986231512212013

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء537اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب خليل ابراهيم توفيق4987231512088159

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء536اعدادية بنت الهدى للبناتعلميمريم كاظم جساب نصيف4988231512121069

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء532اعدادية ابن السكيت للبنينعلميمصطفى فاهم ناجي عطيوي4989231511040064

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء532اعدادية الجهاد للبنينعلميسجاد محمد صالح مهدي4990231511004053

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء531ثانوية ميسلون للبناتعلميخولة حسن راشد نعمة4991231512080023

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء531اعدادية الحلة للبنينعلميغدير احمد عبد المهدي صاحب4992231511020227

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية المحاويل للبنينعلميعبد الرحمن حكيم عداي كرو4993231511008079

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530ثانوية الجزائر للبنينعلميعلي رزاق حسين حسان4994231511043036

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530ثانوية الحكيم للبنينعلميعلي حيدر نصيف جاسم4995231511044040

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية الزهراء للبناتعلميدنيا محمد جواد كاظم4996231512109074

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر حسن جاسم محمد4997231511020106

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء528اعدادية صنعاء للبنينعلميمهدي صالح مهدي حسين4998231511011115
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الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527اعدادية المحاويل للبنينعلميحسين محمد كاظم فليح4999231511008051

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527اعدادية الطليعة للبناتعلمياسالم فاضل موسى عبد5000231512088020

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526اعدادية الطليعة للبناتعلميأميم نصير علي عبد الحسين5001231512088006

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء حسن عبد الهادي ابراهيم5002231512114049

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526اعدادية الفيحاء للبنينعلميحيدر عبد الجليل هادي علي5003231511005047

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525اعدادية الهاشمية للبنينعلميعلي محمد حسين عبود5004231511019139

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلمياحمد علي هادي محمد5005231511012009

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524ثانوية الدستور للبنينعلميكرار رحيم حسن شاكر5006231511018074

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميفرح أحمد جابر احمد5007231512142119

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء523ثانوية ذي قار للبنينعلميكريم فائز كريم ناصر5008231511024052

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء523ثانوية النيل للبنينعلميمحمد حميزة حامد محيسن5009231511033185

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء522ثانوية ابن رشد للبناتعلميرايه مهدي خيري عبد االمير5010231512099009

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء521اعدادية ابن السكيت للبنينعلميأمير ماجد كاظم محمد علي5011231511040006

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء521اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر قاسم نعمه مطر5012231511006080

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520اعدادية الشوملي للبنينعلميعامر حسين ناصر حسين5013231511054074

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء519ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين جاسم عوده حمد5014231511029014

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء519اعدادية الحلة للبنينعلميسيف احمد كاظم راضي5015231511020141

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية بنت الهدى للبناتعلميقمر الزمان حسين عبيس حسين5016231512121064

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية المحاويل للبنينعلميمصطفى وليد ستار عبيد5017231511008167

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد محمد ثابت حمزه5018231511002032

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517اعدادية الزهراء للبناتعلميكوثر عامر هادي محيسن5019231512109196

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517ثانوية شط العرب للبناتعلميغدير دوهان دنان محمد5020231512124053

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517ثانوية النجاة للبناتعلميدعاء عبد الحمزه عبد كاظم5021231512139013

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517ثانوية االنفال المختلطةعلميعلي جاسم محمد مله5022231511169018

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516ثانوية ابن رشد للبناتعلميذكرى فالح حسن لفته5023231512099008

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516ثانوية النجوم للبناتعلميهاجر حسن كريم قاطع5024231512130059

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516ثانوية النهروان المختلطةعلمييعقوب يوسف جبار كمر5025231511181072

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516ثانوية الوركاء للبنينعلمينور الدين عظيم فاخر عيسى5026231511034081

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء515.4ثانوية التحرير للبناتعلميصفا محمد عمران علي5027231512096060

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميضياء حسين عباس عداي5028231511251081

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء515ثانوية الطبري للبنينعلمياحمد علي رحيم عبدعون5029231511061003

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب مهدي حسن منصور5030231512087111

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514ثانوية الدستور للبنينعلميحسين محمد نعمه كريم5031231511018031

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية الجماهير المختلطةعلميعالء غالب فالح حسن5032231511183033
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الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514ثانوية عرفات المختلطةعلميمحمد حمزه فهد عكوب5033231511161014

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية الفجر المختلطةعلميسالم صبيح عبيس كاظم5034231511173030

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميمروه كامل جميل حمزه5035231512145038

الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية االندلس للبنينعلميمحمد قاسم حسن عبد الحسين5036231511042131

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء533اعدادية الهاشمية للبنينعلميهشام محمد جابر تايه5037231511019202

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء516ثانوية الشموس للبناتعلميتبارك طه كاظم حسن5038231512101012

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء515ثانوية البيان للبنينعلميحسين جاسم محمد حسين5039231511014024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء515اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عادل سلمان سعيد5040231511002179

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسرى شذر عبد الحمزة عمران5041231512142093

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء513ثانوية اآلمال للبناتعلميآسيا وجدان علي حسين5042231512118001

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء512.4ثانوية التحرير للبناتعلميزينب احمد رفيق حسون5043231512096041

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء511ثانوية الحوراء للبناتعلميضحى نجم عبداالمير زويد5044231512103047

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء511اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحسين علي عباس محمد5045231511012040

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء510اعدادية الكوثر للبناتعلميحوراء صادق جبار عباده5046231512114030

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء509اعدادية طليطلة للبناتعلميمسره موسى جرد عنون5047231512092113

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء509اعدادية االسكندرية للبنينعلميمصطفى علي حسين عباس5048231511001128

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء509اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميفاطمة الزهراء احمد حسن حسين5049231512142113

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء508ثانوية سنجار المختلطةعلميمخلد شريف حمزه برهان5050231511189035

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء507ثانوية الحلة للبنينعلميسجاد ستار جبار جاسم5051231511015026

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء507ثانوية شط العرب للبناتعلميندى محمد شكر محمود5052231512124068

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء506ثانوية ميسلون للبناتعلميزينب عباس عبدهللا عبد5053231512080049

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء506اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء سعد علي كاظم5054231512087053

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء506ثانوية شط العرب للبناتعلميضحى كريم كنوش حمود5055231512124050

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء506اعدادية بنت الهدى للبناتعلمينورس عبد الزهره كاظم عطيه5056231512121078

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء505ثانوية الفضائل للبناتعلميفاطمه ميثم رفيق كاظم5057231512112024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء505ثانوية مهدي البصير للبنينعلميحسين وسام خربط حسين5058231511058009

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء505ثانوية التوحيد المختلطةعلميوائل خليف شافي مصحب5059231511204037

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء505اعدادية الكفل للبنينعلميسيف سلمان غالب جاسم5060231511032050

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء504اعدادية بنت الهدى للبناتعلميرسل خالد حرمس صكر5061231512121029

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء504ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمه احمد عبد الزهره علوان5062231512103055

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء504ثانوية ابن سينا للبنينعلميزيد مرزه حمزه خنياب5063231511029024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء503اعدادية الثورة للبنينعلميمحمد حسن علي عبد5064231511003135

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء502اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميطيبه عبد الكريم عبد الهادي عمران5065231512123072

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء501اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزينه عبد االمير مرزه عبد الحمزة5066231512142082
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الزراعة/جامعة القاسم الخضراء501ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلميحمزه غافل جبر ثجيل5067231511254008

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء500اعدادية بنت الهدى للبناتعلميدالل عبد الكريم عبود راضي5068231512121024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء499اعدادية طليطلة للبناتعلميقمر ناظم محمد كاظم5069231512092106

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء498ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميأمير صباح زغير علوان5070231511038001

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء498ثانوية النيل للبنينعلميمصطفى كاظم محمد علو5071231511033212

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء497اعدادية الجهاد للبنينعلميابراهيم أحمد ابراهيم احمد5072231511004013

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء497ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميزهراء كامل مظلوم جوهر5073231512134021

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء497ثانوية سيناء المختلطةعلميحيدر طارش خضير محسن5074231511206015

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء497ثانوية عرفات المختلطةعلميجاسم محمد عيدان كاظم5075231511161004

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء496ثانوية الرفعة للبناتعلميزمن سعيد راضي محسن5076231512081021

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء496اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء غافل حسين كاظم5077231512086059

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء496ثانوية شط العرب للبناتعلميهدى عبد العظيم عبيد هندي5078231512124080

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء495إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلمياحمد وهاب عطيه ابراهيم5079231511205004

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء محمد محسن عبد الرضا5080231512117076

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية صنعاء للبنينعلميليث عبد الكريم متعب مخيف5081231511011090

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية الزهراء للبناتعلميآفياء حاتم هادي شهيد5082231512109016

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية الطليعة للبناتعلمياسيل حسين عبد هللا محي5083231512088022

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء494ثانوية الفضائل للبناتعلميميس عباس عبدالمهدي يوسف5084231512112027

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء493اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي كريم حميد هاشم5085231511002190

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء493اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين هادي شعالن شعبان5086231511002100

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء493ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميزينب فليح حسن علي5087231512134025

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء492ثانوية الخلود للبناتعلميحوراء عبد الكريم زيدان مدحي5088231512137013

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء492ثانوية الكرار المختلطةعلميباقر حسين عبد الحسين مهدي5089231511175003

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء492اعدادية طليطلة للبناتعلميشهد مجيد مجهد عبيس5090231512092091

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء492ثانوية االنفال المختلطةعلميقحطان جليل كاظم عباس5091231511169028

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء492ثانوية شط العرب للبناتعلميايات هاني عبد الرضا حمزه5092231512124009

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491اعدادية ام البنين للبناتعلميفاطمه صالح عبدالكاظم عوده5093231512091071

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد فاضل عبد الحسن طويرش5094231511029046

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491اعدادية الغساسنة للبناتعلميرفل هادي هاتف حسن5095231512077023

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491ثانوية العراق االهلية للبنينعلميمحمد الباقر حسين جاسم عبد5096231511062024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491اعدادية الفاو للبناتعلميايه عبد المنعم عبيد عزيز5097231512111012

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491اعدادية عشتار للبناتعلميافراح عباس حسن عطيه5098231512125004

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491ثانوية االفاق للبناتعلميعهود محمد جبر طاهر5099231512144016

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء491ثانوية اآلمال للبناتعلميامنه يونس جاسم محمد5100231512118010
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الزراعة/جامعة القاسم الخضراء490اعدادية الحلة للبنينعلمييوسف عالء عبد الحسين دراج5101231511020352

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء490ثانوية شط العرب للبناتعلميزهراء طالب اسماعيل عزيز5102231512124034

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء490ثانوية الباقر للبناتعلميآيات محمد حبيب كاظم5103231512105001

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء490اعدادية المسيب للبنينعلميمهيمن حيدر كريدي كاظم5104231511009163

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء490ثانوية مأرب للبنينعلميعلي عماد مجهول صميدع5105231511049039

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489ثانوية الحلة للبنينعلمياحمد حسين فاضل عبود5106231511015008

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميساره حسن مزهر عبد االمير5107231512142083

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489ثانوية اآلمال للبناتعلميهدى صبحي كاظم ناصر5108231512118055

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489ثانوية النجوم للبناتعلميمروه سعد عبد المجيد كريم5109231512130046

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489اعدادية الزهراء للبناتعلميايات جواد عبد الصمد غضبان5110231512109027

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489ثانوية النيل للبنينعلميانور ميثم علوان زغير5111231511033025

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء489اعدادية السدة للبنينعلميليث علي وفي شريف5112231511016080

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء488ثانوية العراق االهلية للبنينعلمينعمة نزار نعمة عبود5113231511062038

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء488اعدادية الربيع للبناتعلميابتهال حيدر عبد المطلب حسن5114231512098002

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء488ثانوية اآلمال للبناتعلمياهداء حيدر عباس حمزه5115231512118011

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء488ثانوية قرطبة للبناتعلميحنين اياد احمد علوان5116231512126022

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء487اعدادية طليطلة للبناتعلميحنان جاسم عبدالنبي ياسر5117231512092035

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء487اعدادية اليقظة للبناتعلمياستبرق حاكم جاسم زايد5118231512089006

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء487اعدادية الجهاد للبنينعلميحيدر خالد عبد فهد5119231511004039

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء487ثانوية النجوم للبناتعلميآيه جاسم محمد عبد5120231512130002

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء487اعدادية الفيحاء للبنينعلميعبد هللا ثامر عبد العالي كاظم5121231511005083

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء487اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى فالح حسن محسن5122231511007120

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486اعدادية الشوملي للبنينعلميمنتظر كريم عوده عبد5123231511054158

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميأالء اسماعيل وحيد خنفوس5124231512119004

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميرغد فؤاد منسي حسن5125231512123029

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486اعدادية اسماء للبناتعلميزينب هويدي برغوث سالم5126231512093062

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486ثانوية ابن سينا للبنينعلمياحمد سامي فالح صالح5127231511029002

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486ثانوية الرشيد للبنينعلميجهاد صباح عبدالعباس عطية5128231511065006

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486اعدادية الحلة للبنينعلميعلي حيدر فاضل عبد الواحد5129231511020180

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد هيثم عبد الرزاق رشيد5130231511001115

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميسندس محمد علي قاسم5131231512146009

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485.4ثانوية بابل للبنينعلميحيدر باسم عبد الحسين علوان5132231511021030

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميحسين علي عيدان ابراهيم5133231511205008

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485اعدادية اليقظة للبناتعلميزهراء عبيد عبد االخوه سمرمد5134231512089043
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الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485اعدادية الهاشمية للبنينعلميأمير عبد الهادي عبد زيد كاظم5135231511019008

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485اعدادية االسكندرية للبنينعلميأحمد خالد عبد الخضر محمد5136231511001001

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485اعدادية الطليعة للبناتعلميفاطمه سعد مرزه حسين5137231512088264

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485ثانوية ميسلون للبناتعلميزهراء نضال زكي عبدهللا5138231512080046

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر ليث رضا علي5139231511020110

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485ثانوية الحوراء للبناتعلميأصيل صالح هادي حمود5140231512103001

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485ثانوية المجد للبنينعلميأمير ثامر ضياء حسين5141231511025005

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484اعدادية كوثا للبنينعلميضرغام طالب كاظم مهدي5142231511051069

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484ثانوية دجلة للبناتعلميراجحه مزهر مظهر عبدالحسين5143231512107015

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484اعدادية الزهراء للبناتعلميتقى ثائر عيسى عبعوب5144231512109050

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484ثانوية الحلة للبنينعلميكرار عباس عبد الساده جالب5145231511015039

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484ثانوية االنفال المختلطةعلميرغده كريم لطيف هميم5146231512169008

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484ثانوية عبد المطلب للبناتعلميورده صبار زغير فليح5147231512136031

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميايات خالد هادي بدران5148231512142013

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء484اعدادية الزهراء للبناتعلميرحاب عباس تكليف عسر5149231512109083

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483ثانوية الجامعة للبنينعلميفاضل لؤي عدنان جهاد5150231511067113

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483اعدادية طليطلة للبناتعلميساره علي قاسم محمود5151231512092081

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميزينب راسم كاظم سوادي5152231512138024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483اعدادية الكندي للبنينعلميآمير فاهم منعم موسى5153231511007003

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483اعدادية االمام للبنينعلميسجاد جواد عبد الكاظم هاشم5154231511013031

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483اعدادية كوثا للبنينعلميحسام هادي ساجت محسن5155231511051028

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483اعدادية المسيب للبنينعلميجاسم محمد جبر مدحي5156231511009028

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميياقوت فراس مهدي لطيف5157231512271042

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482ثانوية البيان للبنينعلميمحمد قاسم عبيد عباس5158231511014096

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482اعدادية الثورة للبناتعلميُعال اسماعيل محمد جبر5159231512086091

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482ثانوية القاهرة المختلطةعلميكاظم حاتم جبار ابراهيم5160231511178027

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482اعدادية الجماهير المختلطةعلميماجد عبد حسين ابراهيم5161231511183043

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482اعدادية المدحتية للبناتعلميعذراء عبد االله محمد جاسم5162231512090166

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء482اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد نصر قدوري خضير5163231511020287

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء481.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميياسين عبد الهادي ياسين طه5164231511047070

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء481اعدادية المدحتية للبناتعلميآمنه حيدر عباس كاظم5165231512090003

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء481ثانوية النيل للبنينعلميكرار رعد حامد عبد هللا5166231511033172

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء481اعدادية الخنساء للبناتعلمينور حليم رشاد احمد5167231512087187

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء481اعدادية كوثا للبنينعلميمحمد عبيس شعالن محمد5168231511051119
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الزراعة/جامعة القاسم الخضراء481اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء علي طارق شرهان5169231512087017

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء480ثانوية الحلة للبناتعلميزهراء عدي حاتم جاسم5170231512100025

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء480ثانوية الطبرسي للبنينعلميحسين علي عبد عطيه5171231511041009

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء480ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميليلى فاضل عباس هادي5172231512188048

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء479ثانوية الصديق للبنينعلميعلي عبد الحسين متعب حسن5173231511027035

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478اعدادية القاسم للبنينعلميكاظم هاشم عبد هللا كاظم5174231511006184

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478ثانوية الحكيم للبنينعلميعبد الجبار صادق جبار حمزه5175231511044030

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478اعدادية اليقظة للبناتعلميسماح صبيح عبيد فنوخ5176231512089063

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478ثانوية ذي قار للبنينعلميعلي محمد صافي عيدان5177231511024045

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477ثانوية الجامعة للبنينعلميسيف سعد هادي ياسر5178231511067077

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477ثانوية الرفعة للبناتعلميسجى علي سامي مظلوم5179231512081033

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477ثانوية الحلة للبناتعلميرفل صالح مهدي عبد5180231512100021

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلمياحمد مؤيد حمزه خضير5181231511038007

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477ثانوية الخلود للبناتعلميهاجر ناهض حسين حمزه5182231512137045

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477اعدادية الكندي للبنينعلميحسين حيدر فاضل حميد5183231511007031

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477اعدادية العامل للبنينعلميغيث اسكندر يوسف محمود5184231511026043

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميابابيل اياد جاسم محمد5185231512123003

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء476ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميلؤي حاتم صبر جاسم5186231511188062

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء476ثانوية البيان للبنينعلميثائر فاضل نعمه عبد5187231511014019

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء476ثانوية شط العرب للبناتعلميبنين نجم عبد هللا رزوقي5188231512124018

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475ثانوية الباقر للبنينعلميمحمد علي عامر مهدي صاحب5189231511046048

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475اعدادية الكفل للبنينعلميسيف احمد حسن مخيف5190231511032049

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيعلميحيدر محمد جدول سنيد5191231511037009

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميزين العابدين سعد جاسم محمد5192231511038028

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475اعدادية الزهراء للبناتعلميرؤى محمد حمزه حبيب5193231512109081

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475ثانوية النيل للبنينعلميمثنى حمود دمنان صخي5194231511033182

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475ثانوية االسكندرية للبناتعلميزهراء صالح خضير عبدهللا5195231512094022

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميبنين رواء انور صبحي5196231512142024

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميساره كاظم زينل علي5197231512146008

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475اعدادية االمام للبنينعلميامجد فوزي علي عافص5198231511013007

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475اعدادية االمام علي للبنينعلميحسين احمد محمود حسين5199231511002084

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475اعدادية المحاويل للبناتعلميعذراء عبد عمران سلمان طراد5200231512115084

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء474اعدادية المحاويل للبنينعلميحيدر علي داود سلمان5201231511008056

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء474اعدادية الكفل للبنينعلميمرتضى حيدر مهدي عبيد5202231511032092
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الزراعة/جامعة القاسم الخضراء474ثانوية البيان للبنينعلميابراهيم سهل راهي مبارك5203231511014001

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء474ثانوية الدستور للبنينعلميحسين عبد الرحيم محمد هاشم5204231511018029

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473ثانوية الوركاء للبنينعلميعلي ابراهيم راضي كريم5205231511034052

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473اعدادية الفيحاء للبنينعلميخضر عباس غايب شاكر5206231511005051

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473اعدادية المدحتية للبنينعلميمحمد المنتظر عالء حسين عباس5207231511017176

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473ثانوية قرطبة للبناتعلميحوراء ياس عبد الرضا راضي5208231512126027

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473اعدادية المدحتية للبنينعلميعبد هللا حسين مطلب سويدان5209231511017105

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمها محسن رشيد جعفر5210231512142136

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميسهام ابراهيم مخور عبيس5211231512271026

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473اعدادية المدحتية للبناتعلميطيبه حمزه حسين كريم5212231512090159

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء473ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميالحوراء زينب محمد هادي عبد5213231512134005

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميزيد عبد االمير فاضل عباس5214231511251066

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472ثانوية الجامعة للبنينعلميحيدر غانم زياد كاظم5215231511067046

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472اعدادية الزهراء للبناتعلميعذراء عبد حسين شبيل5216231512109174

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472ثانوية النيل للبنينعلميسيف مهدي حنظل كاظم5217231511033104

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472اعدادية المدحتية للبناتعلميفاطمه كريم مراد حسين5218231512090188

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472ثانوية التوحيد المختلطةعلميمروه عدنان طامي مصحب5219231512204009

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472اعدادية الكندي للبنينعلميآمير حامد حبيب سلمان5220231511007002

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء472اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد محمد حبيب سعيد5221231511020034

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء634اعدادية المدحتية للبناتعلميساره سمير حامد عباده5222231512090133

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء630اعدادية اليقظة للبناتعلمينبراس كمال جواد محمد5223231512089098

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء629اعدادية الكوثر للبناتعلمياآلء ماجد مردان ياس5224231512114008

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء627اعدادية الطليعة للبناتعلميأيات محمد مخيف عباس5225231512088039

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء626اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي عبد الرحيم خفيف خورشيد5226231511017133

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء624اعدادية السدة للبنينعلميطيف حامد حسين علي5227231511016052

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء622اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميشدن محمد عبيد محسن5228231512142096

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء621اعدادية الطليعة للبناتعلمياالء حسين عبد االمير صالح5229231512088025

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء620ثانوية الفضائل للبناتعلمياسراء مازن ياسين دانه5230231512112001

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء620اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميبنين حسن حمزه شاكر5231231512142022

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء618اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمروه داخل عباس حسون5232231512142126

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء617اعدادية اسماء للبناتعلميمروه مسلم عبد اليمه حمزه5233231512093098

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613اعدادية العامل للبنينعلميعلي خليل جبر محان5234231511026034

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية الخنساء للبناتعلميآصاله احسان هادي سعيد5235231512087003

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء607اعدادية الطليعة للبناتعلميسرى باسم ياس خضير5236231512088206
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هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء606اعدادية المدحتية للبناتعلميساره محمد محي كاظم5237231512090135

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء606اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب عباس عبدالساده راضي5238231512090119

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء606ثانوية الحوراء للبناتعلميشهد وسام نجم عبيد5239231512103042

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء605اعدادية الطليعة للبناتعلميرؤى فاضل عباس حسين5240231512088095

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء605اعدادية المدحتية للبناتعلميايمان حيدر عبداالمير مراد5241231512090028

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية الثورة للبنينعلميمحمد حسن طعمه كمر5242231511003134

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء602ثانوية االسكندرية للبناتعلميرند جبار كاظم محمد5243231512094018

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية طليطلة للبناتعلميمريم عامر جاسم محمد5244231512092111

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء601اعدادية الثورة للبناتعلمينور الهدى طارق حسين مغير5245231512086118

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء600ثانوية بيروت للبنينعلميهيثم محمد كاظم عبود5246231511022068

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء600اعدادية القدس للبنينعلميعلي انعاس جفات عداي5247231511055038

الطب/جامعة نينوى672اعدادية االمام علي للبنينعلميعباس فاضل عباس حسن5248231511002142

الطب/جامعة نينوى672ثانوية الوائلي للمتميزينعلميالحسن فالح كيفي مطلوب5249231511047011

الطب/جامعة نينوى671اعدادية االسكندرية للبنينعلميعمر عدنان طه عباس5250231511001083

الطب/جامعة نينوى671اعدادية االسكندرية للبنينعلميحسن علي محمد انصيف5251231511001027

الطب/جامعة نينوى669اعدادية االقتدار المختلطةعلميعقيل محمد حسن عاشور5252231511164032

الطب/جامعة نينوى668اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين مكي شراد ناصر5253231512087041

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569اعدادية الكفل للبنينعلميلؤي خليل ابراهيم يونس5254231511032078

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564اعدادية الكندي للبنينعلميمرتضى صادق جعفر جاسم5255231511007114

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى560اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد عبد علي حمزه كاظم5256231511008139

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى525اعدادية االسكندرية للبنينعلميسيف مبدر كاظم فارس5257231511001046

الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية الكوثر للبناتعلميغدير ذاكر حمود عطا هللا5258231512114100

الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية المحاويل للبنينعلمياكرم محمد عباده عمران5259231511008001

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية االنفال المختلطةعلميكرار هاني حسن عليوي5260231511169030

الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية القدس للبنينعلمينور الدين عالء ناصر يوسف5261231511055079

الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية كوثا للبنينعلميغدير سرحان موشان جفجاف5262231511051082

الطب/جامعة الفلوجة674اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميزينب علي ناصر عبد الحسين5263231512119083

الطب/جامعة الفلوجة674اعدادية الطليعة للبناتعلميأماني قاسم حسن كاظم5264231512088003

الطب/جامعة الفلوجة674اعدادية االمام علي للبنينعلميعباس عمران عبد فزع5265231511002141

القانون/جامعة الفلوجة522اعدادية الشوملي للبنينعلميسلوان كساب شنداوي حمزه5266231511054064

القانون/جامعة الفلوجة504اعدادية العامل للبنينعلميمحمد محمود كاظم خضير5267231511026054

القانون/جامعة الفلوجة492ثانوية البيان للبنينادبيباقر جواد عباده ناصر5268231521014014

القانون/جامعة الفلوجة483ثانوية البيان للبنينادبيحسن فاضل عباده ناصر5269231521014019

القانون/جامعة الفلوجة477ثانوية البيان للبنينادبيمحمد خليل مطشر خليل5270231521014077
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القانون/جامعة الفلوجة472ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيأمير رحيم عوده مزعل5271231521168004

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424ثانوية البيان للبنينعلمياحمد خضير عباس عوده5272231511014003

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424ثانوية الباقر للبناتعلمينسيبه محمد اسماعيل طه5273231512105040

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.4ثانوية الحلة للمتميزاتعلميهاجر امير حمدي حكيم5274231512132058

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688اعدادية الخنساء للبناتعلميداليا فائز جواد كاظم5275231512087058

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687اعدادية الكفل للبنينعلميحسين محمد محسن جاسم5276231511032036

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686اعدادية الحلة للبنينعلميجعفر معين عبد حمود5277231511020069

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.8ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعلي عصام كظوم عبود5278231511047046

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685اعدادية الطليعة للبناتعلميموج محمد عبد الهادي محمد5279231512088305

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685اعدادية الطليعة للبناتعلميبان اسعد محمد مرزه5280231512088047

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685اعدادية الثورة للبنينعلميمصطفى محمد حسين غالي5281231511003164

التمريض/جامعة تلعفر641ثانوية االعالم للبنينعلميباقر زين العابدين محسن عوني5282231511066003

التمريض/جامعة تلعفر554اعدادية المسيب للبناتعلميبلسم باسم طالب عباس5283231512117031

التمريض/جامعة تلعفر554اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمياقبال كاظم جواد سلمان5284231512119019

التمريض/جامعة تلعفر554اعدادية المسيب للبناتعلميهاجر صاحب مهدي محمد5285231512117143

التمريض/جامعة تلعفر545اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميسحر تركي جواد سلمان5286231512119097

التمريض/جامعة تلعفر517ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميدالل محمد عبد حسين5287231512146006

التمريض/جامعة تلعفر499ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميفاطمة الياس خضر علي5288231512146011

التمريض/جامعة تلعفر497ثانوية ابن زيدون المختلطةعلميمروه راسم هندي شناوه5289231512193006

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية القاسم للبنينعلميسجاد خالد راوي احمد5290231511006104

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672ثانوية الباقر للبنينعلميزيد عماد محسن معيوف5291231511046021

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية مأرب للبنينعلميجواد سالم جواد مهدي5292231511049010

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الفيحاء للبنينعلميعبد هللا مهند فرحان فرهود5293231511005085

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت635ثانوية السدة للبناتعلميزهراء ابراهيم يحيى ابراهيم5294231512110022

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614اعدادية المحاويل للبنينعلميفيض الرحمن محمد عيد خليل5295231511008114

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت586إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميسجاد عباس كاظم عبد الحسن5296231511205012

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي كاظم حسين عبيس5297231511008099

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت577اعدادية الحلة للبنينعلميعلي حسن عبد مطر5298231511020172

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569اعدادية المسيب للبنينعلميعلي عبد الباقي عبد االمير مزهر5299231511009092

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت568اعدادية الكوثر للبناتعلميفرح نبيل عبد الرزاق جواد5300231512114107

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت564اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي حسين عكموش كاظم5301231511002167

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563اعدادية االسكندرية للبنينعلميعلي حسين احمد عبود5302231511001067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605اعدادية الثورة للبنينعلميياسر عاصم علي عرب5303231511003175

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592اعدادية المدحتية للبنينعلميحسين سالم قاسم محمد5304231511017042
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587اعدادية االمام علي للبنينعلميجليل حميد بدران ياسر5305231511002065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580ثانوية الفراتين االهلية للبنينعلمياحمد فاضل عباس عاشور5306231511048001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574اعدادية القدس للبنينعلميعلي هاتف صالح تعبان5307231511055047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574اعدادية االسكندرية للبنينعلميحسن حمزه عامر كسار5308231511001026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571ثانوية الوركاء للبنينعلميأصيل حسين شامان حسين5309231511034013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543ثانوية الشموس للبناتعلمينوره عبد هللا كاظم هندي5310231512101046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية509ثانوية الفضائل للبناتعلميمنار حيدر عباس جبار5311231512112026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية503ثانوية السدة للبناتعلميزينب علي منغر ذيبان5312231512110029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية496اعدادية الثورة للبناتعلميمروه حسين علي عرب5313231512086106

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميورود شهاب احمد حريفش5314231512128046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532ثانوية ميسلون للبناتعلمينور حيدر محمد حسين5315231512080084

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530ثانوية المسعودي للبناتعلميوجدان ابراهيم زغير عباس5316231512095066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب علي عبود جوير5317231512090120

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية اآلمال للبناتعلميسجى علي كاظم عبود5318231512118036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611اعدادية الكندي للبنينعلميرسول لؤي علي حسين5319231511007044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593اعدادية القدس للبنينعلميكرار علي حسين جاسم5320231511055061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592اعدادية المدحتية للبنينعلميمحمد عبد الحسن عطيه عبيس5321231511017187

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592اعدادية الكندي للبنينعلميفرقان لؤي علي حسين5322231511007095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585اعدادية القدس للبنينعلميسيف مهدي نعمه زغير5323231511055026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572اعدادية االمام علي للبنينعلميمهند حامد حسين هدوان5324231511002305

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565اعدادية القدس للبنينعلميمحسن جودة عبود سويد5325231511055066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564اعدادية المدحتية للبنينعلميمصطفى صباح عبد هللا علوان5326231511017205

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية صنعاء للبنينعلميسلمان عقيل كريم خليفه5327231511011045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557ثانوية النهروان المختلطةعلميحسين مالك حسن عبود5328231511181016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550اعدادية القاسم للبنينعلميعلي عامر عباس محمد5329231511006147

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601ثانوية التوحيد المختلطةعلميحسام علي عبيد مجبل5330231511204012

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581اعدادية الفجر المختلطةعلميعباس سلطان داود حمود5331231511173035

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580ثانوية االنفال المختلطةعلميعلي حسوني عبد الجاسم علي5332231511169020

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية المدحتية للبنينعلميفاضل اسماعيل حنوف شرهان5333231511017155

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية االندلس للبنينعلميوهاب محمد عباس محمد5334231511042152

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555اعدادية الثورة للبنينعلميياسر سالم هويدي نجم5335231511003174

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية كوثا للبنينعلميعبد الرحمن اركان فليح ناصر5336231511051077

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية المشروع للبنينعلميعلي غانم جريان جعفر5337231511010075

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546اعدادية صنعاء للبنينعلميصالح مهدي صنيتان نوفل5338231511011048
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الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية المحاويل للبنينعلميحماد منذر عبد علي5339231511008052

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527اعدادية الهاشمية للبنينعلميعباس مهدي حمود سلطان5340231511019109

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596اعدادية المسيب للبنينعلميحسيني علي كاظم حمزه5341231511009041

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية االمام للبنينعلميكرار حيدر عبد الرسول مهدي5342231511013060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية الصادق المختلطةعلمييوسف طالب طعمه عباس5343231511172054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية السجاد للبنينعلميعمار فالح صادق حسين5344231511031073

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483ثانوية الرحمن المختلطةعلميعلي طالل عبد السادة عبيد5345231511165029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483ثانوية البيان للبنينعلميمحمد باقر حبيب ابراهيم5346231511014088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية القاسم للبنينعلميحسنين حسن حلو صالح5347231511006054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية النيل للبنينعلميطيف ثامر عبد الرضا غالي5348231511033110

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية عشتار للبناتعلميريام صباح خضير علوان5349231512125026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية المشروع للبنينعلميصالح الدين مهدي جاسم راضي5350231511010058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية المسيب للبناتعلميتبارك فاضل عباس حسون5351231512117038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية اليقظة للبناتعلميصفا رحيم حنون حسن5352231512089072

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478ثانوية الحوراء للبناتعلميضحى صادق عبيس علوان5353231512103045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية االفاق للبناتعلميسماهر محمد نعمه بريه5354231512144010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية اآلمال للبناتعلميايات احمد علي حسين5355231512118012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميافراح عبداللطيف عباس حسن5356231512119018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474ثانوية البيان للبنينعلميعباس حسين ياسين غالي5357231511014056

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية المشروع للبنينعلميعلي حازم عبد هللا عبد علي5358231511010066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية الكوثر للبناتعلميفاطمه حميد نايف مخيف5359231512114105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472ثانوية الصادق المختلطةعلميعباس كريم محيسن مطلك5360231511172029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469ثانوية الشهيد الصدر للبنينعلميسالم كريم سعيد حسين5361231511053019

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية القاسم للبنينعلميكرار حيدر علي حسين5362231511006185

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469ثانوية الرحمن المختلطةعلميصالح مهدي محمود عيدان5363231511165018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية الوركاء للبنينعلميمحمد حميد جخيور محمد5364231511034067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467ثانوية المؤمل للبنينعلميمرتضى وهاب رزاق حميد5365231511060065

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب جاسم عبيد حسن5366231512109122

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميزينب محمد عيسى عبيس5367231512141022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميهيثم يوسف عبد الحمزة عباس5368231511166041

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية الرحمن المختلطةعلميعباس صباح غازي كاظم5369231511165021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميعلي حسن محمد كاظم5370231511038039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميهاجر رياض سعيد زباله5371231512140031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء جبار حميد شخير5372231512109108
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء محمد كاظم محمد علي5373231512109064

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية الكفاح للبناتعلميزهراء كريم علي صافي5374231512113028

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميسالم حليم محسن حسين5375231511166013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الغساسنة للبناتعلميرسل عدنان محيسن عليوي5376231512077020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية المشروع للبنينعلميرياض هادي صالح كاظم5377231511010045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية المدحتية للبناتعلمينبأ فاضل حسين عبد علي5378231512090201

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460ثانوية الجامعة للبنينعلميحسنين محمد نجيب احمود5379231511067031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية الهاشمية للبنينعلميمصطفى حسين حاكم بعيوي5380231511019189

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية دجلة للبناتعلميمريم لؤي صالح هادي5381231512107032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية التسامح المختلطةعلميابراهيم عبد هللا حمزه كايم5382231511192001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الحلة للبنينعلمينواف حازم محمد خضر5383231511020333

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الزهراء للبناتعلميآمال عبود برهان كاشي5384231512109003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية الفجر المختلطةعلميابراهيم نجم حميد عبد5385231511173004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميياسر عامر مهدي راضي5386231511166043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية ذو الفقار المختلطةعلميعقيل ياسين ذياب عبد العباس5387231511210013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية الرفعة للبناتعلميغفران هاني خليل اسماعيل5388231512081044

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية االمام للبنينعلميعلي قائد سلمان جواد5389231511013050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميهدى حسن احمد حريفش5390231512128042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454ثانوية البشائر للبنينعلميسيف كريم هودان ناصر5391231511028012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454ثانوية الكفاح للبناتعلميتماره سهيم خليل ابراهيم5392231512113013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية المدحتية للبناتعلميهاجر عقيل محمد جاسم5393231512090222

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية اليقظة للبناتعلمينور عباس بدير حسن5394231512089107

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميفاطمه علي الياس خضر5395231512146012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية الكفاح للبناتعلميدعاء علوان غضبان عباس5396231512113017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية المشروع للبنينعلميمحمد تقي ناظم محمد علي خليف5397231511010086

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية االسكندرية للبنينعلميسيف علي حاتم حمزه5398231511001045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية اليقظة للبناتعلميانوار رسيم حسين موسى5399231512089016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية الخلود للبناتعلميحنين احمد حسين عبد الحمزه5400231512137011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية االفاق للبناتعلميقاهره حسن عليوي محمد5401231512144021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية الكفاح للبناتعلميفاطمة رزاق جبار سعد5402231512113050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميتقى ليث محسن شليج5403231512141009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية المحاويل للبنينعلميعالء تحسين شافي حسين5404231511008088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحسن علي اكبر الياس خضر5405231511012036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية المحاويل للبنينعلميفهد عبد الحكيم شاكر شافي5406231511008113
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الفيحاء للبنينعلمياحمد ياسين احمد علي5407231511005016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية الكفاح للبناتعلمياخالص جواد رزاق عباس5408231512113004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية النجوم للبناتعلميخديجه طه حمود يوسف5409231512130011

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الكوثر للبناتعلميهدى هاشم طعمه شليغم5410231512114135

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الجهاد للبنينعلميمصطفى يحيى علي حمزه5411231511004113

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسنين شاكر محمد ناجي5412231511029013

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية سنجار المختلطةعلمياحمد مؤيد عيسى طه5413231511189003

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميدعاء جبار حسن مجلول5414231512145016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية النهروان المختلطةعلميعلي خضير ربيحي سلمان5415231511181035

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد علي جمعه خميس5416231511020030

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية القاسم للبنينعلميقاسم غانم جبر موسى5417231511006180

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية بيروت للبنينعلميطاهر امير عباس طاهر5418231511022027

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية قرطبة للبناتعلميرسل كريم سلمان محمد5419231512126033

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفاتن محمد عبد هللا علي5420231512127050

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية بلقيس للبناتعلميفاطمه ابراهيم نعمه جعاز5421231512120097

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520ثانوية البيان للبنينعلميعلي يحيى قاسم عباس5422231511014077

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية االمام للبنينعلميمحمد سلمان عبيد عبد هللا5423231511013067

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية القاسم للبنينعلميزيد احمد عباس طرير5424231511006091

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية طليطلة للبناتعلمينهروان فرحان حمزه كزار5425231512092120

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية بابل األهلية للبنينعلمياحمد قصي مزهر عبد5426231511039006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعلي حسين محيسن مطلك5427231511251105

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515ثانوية الصادق المختلطةعلميعالء جواد كاظم دوش5428231511172033

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية المسيب للبنينعلميمدين عيسى خضير ابو خشه5429231511009145

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514ثانوية التوحيد المختلطةعلميحازم حسن عبيد مصحب5430231511204011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية المشروع للبنينعلميخالد علي سعود كاظم5431231511010042

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية النهروان المختلطةعلميحسنين رهيف حجاب طراد5432231511181013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512ثانوية المرتضى المختلطةعلميحسين محمد خليل عبيس5433231511185011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية السجاد للبنينعلميمصطفى محمد ابراهيم سبع5434231511031099

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميزهراء أحمد جليدان كاظم5435231512119070

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية المسيب للبنينعلميمثنى اسماعيل حمزه محمد5436231511009123

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية الكفل للبنينعلميعمار علي عبد الرزاق محمد5437231511032069

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية489اعدادية الهاشمية للبنينعلميمنير علي جاسم صالح5438231511019198

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الكفل للبنينعلميمصطفى محمد حسين طه5439231511032097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية المشروع للبنينعلميمصطفى سلمان عبيد حمود5440231511010099
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية االفاق للبناتعلميفاطمه حسن عليوي محمد5441231512144019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية السدة للبنينعلميعلي احمد خليل خضير5442231511016057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمياسماء خضير محمود جاسم5443231512119015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية الثورة للبنينعلميعلي عبيد حسين علي5444231511003107

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية ذي قار للبنينعلميكرار حسن بدوي مطر5445231511024048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين ياس خضير عباس5446231511029021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية الهاشمية للبنينعلميمصطفى فائق عبد األله معارج5447231511019191

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميجنان خضير عباس رزوقي5448231512123009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية ذي قار للبنينعلميمحمد جاسم عالوي سلمان5449231511024056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية النهروان المختلطةعلميحسين كامل محمد مروح5450231511181015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية البشائر للبنينعلميياسر علي حمد هللا عباس5451231511028034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية سنجار المختلطةعلميحسين وهران طالب حسين5452231511189011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية المدحتية للبنينعلميحسين زاهر جاسم محمد5453231511017041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية سنجار المختلطةادبيسيف سعد جابر عليوي5454231521189012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية القدس للبنينادبيسجاد اسماعيل سعد عجيل5455231521055029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية البيان للبنينادبيانور حامد ابراهيم عيدان5456231521014012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية فلسطين للبناتادبيرسل حسين هاشم علوان5457231522084010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الهاشمية للبنينادبيمعتز محمد ظاهر حبيب5458231521019043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان سالم عبد الحسين محمد5459231522109021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الفاو للبناتادبيسبأ نصر كبان عبد5460231522111030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الجنائن للبناتادبيرفل حسن مطلك راضي5461231522102012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية قرطبة للبناتادبيغفران ثامر سالم مطلك5462231522126042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية حيفا للبناتادبيغفران ناصر هاشم علوان5463231522122034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية المسيب للبنينادبيعمر محمد عمران ناصر5464231521009066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية البتول  للبناتادبيوصال ماجد اسماعيل دحام5465231522104028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية الرفعة للبناتادبيساره فارس رشيد عبدهللا5466231522081044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية الحكيم للبنينادبيمحمد رحيم حمزه زيد5467231521044028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد علي عبد الحسين جراد5468231521053024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية حلب المختلطةادبيحسن حامد فخري عباس5469231521201006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الربيع للبناتادبيبنين عالء حسن خايف5470231522098017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية السدة للبنينادبيحسين مهدي كاظم هزاع5471231521016026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية اسماء للبناتادبياسراء يوسف نعمه حمد5472231522093006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية المسيب للبنينادبيعباس ابراهيم حمزه حسون5473231521009043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيورود محمد فاضل اسود5474231522119105
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيريام داخل صبر حسن5475231522208008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية عبد المطلب للبناتادبيراوند احمد حسين عطيه5476231522136010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية اآلمال للبناتادبيرسل عالء محسن علوان5477231522118008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الكفاح للبناتادبيآيات محمد عمران موسى5478231522113002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد ابراهيم جاسم حسين5479231521017079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية الفضائل للبناتادبينور منير نجم عبدهللا5480231522112027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية المستنصرية للبناتادبيمها عبدالخضر حريز حمد5481231522116035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية الحوراء للبناتادبيبنين قاسم جواد كاظم5482231522103004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية ميسلون للبناتادبيمريم داود سلمان حسين5483231522080054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى كاظم خير هللا دريب5484231522109069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد حسين علي كريدي5485231521031083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية الرفعة للبناتادبيريام عائد غالي دمنه5486231522081036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيمريم ماهر معين زيدان5487231522142021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية بيروت للبنينادبيعلي نعمه حمزه عنيزان5488231521022031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية النيل للبنينادبيمرتضى رحيم حمزة ناصح5489231521033076

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى محمد طه ثامر5490231521033079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية بيروت للبنينادبيحسنين علي محمد حسون5491231521022009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيغفران عامر شبيب عمران5492231522143018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي ستار زبون عباس5493231521175015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى عماد كامل حميد5494231521034087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية االخوة المختلطةادبيمحمد رضا عباس احمد5495231521212016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية الشوملي للبنينادبيرحيم طالب هادي لفته5496231521054041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية حطين للبنينادبيانمار عباس محسن حمزه5497231521023010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية السدة للبنينادبيزيد غالب فاضل شاكر5498231521016036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيغفران سعد عبد الكريم عداي5499231522160011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيوسن كاظم دخيل محسن5500231522208022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد نبيل محمد عبد5501231521008098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية المرتضى المختلطةادبيعباس محمد حسن دخيل5502231521185010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى علي عبيس حسن5503231521017087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيبشار خضير صالح عبد هللا5504231521160006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية المستنصرية للبناتادبيهدى كاظم خميس مطر5505231522116042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعلي جليل ابراهيم علي5506231521160017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عباس عبيد عباس5507231521008066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحيدر محمد مرزه عيسى5508231521257018
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية مهدي البصير للبناتادبيميالد عادل حامد مزهر5509231522133017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية حيفا للبناتادبيرند رعد جابر عودة5510231522122017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية المستنصرية للبناتادبيايمان قاسم حاجم لطيف5511231522116007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينبأ عامر كاظم جبار5512231522143020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية النهرين المختلطةادبيمحمد صالح عبيس محمد5513231521197028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية الزهراء للبناتادبيمرام منصور جبار حمود5514231522109086

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية حيفا للبناتادبيفرح علي جعفر بلبول5515231522122035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365ثانوية ابن زيدون المختلطةادبياحمد فليح حسن صديان5516231521193004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364اعدادية السدة للبنينادبيياسر علي عذيبي خضير5517231521016095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364اعدادية صنعاء للبنينادبيبراء عباس ياس عباس5518231521011019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية المستنصرية للبناتادبيهبه سعد عباس حمد5519231522116041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360اعدادية المسيب للبنينادبيفتى صالح مهدي حمزه5520231521009067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الزهراء للبناتعلميهناء ابراهيم جميل حسان5521231512109245

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية الصديق للبنينعلميعلي حمزه محمد شهيد5522231511027032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الشوملي للبنينعلميرضا راسم محمد عبيس5523231511054056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية الصادق المختلطةعلميحيدر محسن طالل علي5524231511172017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية النيل للبنينعلميجعفر جميل كاظم عمران5525231511033034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية الجامعة للبنينعلميمرتضى رحمن علي حمزه5526231511067149

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية الشهيد الصدر للبنينعلميعباس راهي عاشور كاظم5527231511053021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية بلقيس للبناتعلميقيود علي مردان عبد العباس5528231512120103

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية بنت الهدى للبناتعلميسما صفاء موسى محمد حسن5529231512121049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360اعدادية الحلة المسائية للبنينادبينائل حسين زويد ناصر5530231521251202

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعمار حمزه عبيد شياع5531231521255079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد الرحمن عادل سلمان حمزه5532231521160016

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية الفاو للبناتعلميعذراء خيري جابر راضي5533231512111051

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية صنعاء للبنينعلميمصطفى ثامر حمد سلمان5534231511011108

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميمحمود محمد حبيب مهدي5535231511205022

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508ثانوية القاهرة المختلطةعلمياحمد جليل كريم عبد5536231511178004

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية طليطلة للبناتعلمينور حسن حميد كريم5537231512092123

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية الصديق للبنينعلميكريم مهدي كريم مهدي5538231511027047

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية المشروع للبنينعلميحسن جهاد جواد سلمان5539231511010030

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الكفل للبنينعلميانور باسم جفات وطبان5540231511032022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمروه عبد العباس عبد الزهره جبر5541231512127055

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الحوراء للبناتعلميزهراء جواد كاظم علي5542231512103019
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية المرتضى المختلطةعلميحسين جابر طالب كاظم5543231511185010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية طليطلة للبناتعلميهيام كريم علي اسد5544231512092131

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الغدير للبناتعلميسها عبد محمد رواق5545231512131024

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم قيس عبد هللا عليوي5546231512127057

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية ام البنين للبناتعلمينسرين سلطان محمد حسين5547231512091082

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الزهراء للبناتعلمينور صباح عبد الحسن عوده5548231512109225

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميصالح عايد حسن خانس5549231511251078

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية اليقظة للبناتعلميساره محمود اياد مالك5550231512089058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الثورة للبناتعلميزينب جابر نعمه عبود5551231512086065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية اليقظة للبناتعلميدعاء محمد مهدي بنيان5552231512089026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الهاشمية للبنينعلميأمير عباس محمد حسن5553231511019007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمه حسن عبد الحسين محمد5554231512109186

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671ثانوية المناذرة للبناتعلميزهراء سريبت عبود حسن5555231512078029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671ثانوية عدن للبناتعلميرسل احمد شاكر موحان5556231512076011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميعذراء حسين حسن عبود5557231512271029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية المدحتية للبناتعلمياسراء حيدر محمد كريم5558231512090014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية الخنساء للبناتعلميفرقان مهدي صالح عيسى5559231512087166

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية المسيب للبنينعلميالعباس فاضل حسين سرحان5560231511009013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية المدحتية للبناتعلميزهراء هاشم منجي ضايع5561231512090108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية الربيع للبناتعلميشهد سعيد خليف ياسين5562231512098067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميفاطمه جليل خليل ابراهيم5563231512123080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669ثانوية الغدير للبناتعلميزهراء مهدي حسن مزبان5564231512131018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية المدحتية للبناتعلميفاطمه محمد هادي شعالن5565231512090189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميحواء عامر نعمه راهي5566231512188013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669ثانوية شط العرب للبناتعلميضحى ماجد علي عبيد5567231512124051

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزهراء حسن كيطان دمن5568231512123037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية الزهراء للبناتعلميانوار احمد صالح سلمان5569231512109022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668ثانوية دجلة للبناتعلميدنيا شهاب احمد حسون5570231512107014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية الثورة للبناتعلميايناس فليح حسن صباح5571231512086018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية الطليعة للبناتعلميعادله عادل مليح جميل5572231512088243

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميحسين نعمه تومان جاسم5573231511205009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية بلقيس للبناتعلميرسل فاضل عناد عبد الحسين5574231512120030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء جاسم حسين عباس5575231512088121

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية الطليعة للبناتعلميحوراء محمد جاسم محمد5576231512088077
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية666ثانوية الصادق المختلطةعلميعلي عمران هادي محسن5577231511172039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية665اعدادية الزهراء للبناتعلميايات بهجت ديوان حسان5578231512109026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية664ثانوية الخلود للبناتعلمينورا علي حسن سلمان5579231512137044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية664اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء زهير عباس موسى5580231512142065

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661ثانوية المجد للبنينعلميمصطفى عباس علوان رضا5581231511025046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية المدحتية للبناتعلميآماني ابراهيم جواد حسن5582231512090002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656ثانوية سيناء المختلطةعلمياحمد ثامر مظلوم مهدي5583231511206003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية ميسلون للبناتعلميرقية علي وادي فرهود5584231512080032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية الغساسنة للبناتعلميآيات عدنان كامل خليبص5585231512077004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن فالح حسن محمد5586231511002077

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميهدى محمد شايع شعالن5587231512119176

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640ثانوية االخوة المختلطةعلميمحمد احمد فاضل جاسم5588231511212017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية639اعدادية الكفل للبنينعلميمهند مسلم راضي حسين5589231511032101

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية637اعدادية االندلس للبنينعلميعقيل عيسى جابر محيسن5590231511042076

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي مسلم ابو سعود عبود5591231511002192

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية االمام للبنينعلميمحمد عبد علي كوكز خضير5592231511013070

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الثورة للبنينعلميامير جعفر احمد لطيف5593231511003026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية المحاويل للبناتعلميايالف جاسم محمد رشيد5594231512115017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631ثانوية ميسلون للبناتعلميايمان نصر عباس جاسم5595231512080016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628ثانوية السدة للبناتعلميرسل ضياء هادي حمزة5596231512110019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية الغساسنة للبناتعلمينبأ محمد حبل عبود5597231512077071

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627ثانوية الصادق المختلطةعلميعباس خالد محمد محسن5598231511172028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب رعد ياسر عبود5599231512088163

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية ام البنين للبناتعلميبنين هشام رضا حسين5600231512091011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب قاسم عبد الحسين راضي5601231512109131

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627ثانوية اآلمال للبناتعلميهاجر علي عيسى علوان5602231512118054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميصفا مهدي ذياب داود5603231512142099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية الطليعة للبناتعلميآيات رعد عباس كاظم5604231512088008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية ام البنين للبناتعلميفاطمه الزهراء فراس حسين علوان5605231512091069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية الطليعة للبناتعلميريهام حسين عبد االمير عبد الكريم5606231512088114

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية االقتدار المختلطةعلميعبد الكريم جاسم خلصان هادي5607231511164029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625ثانوية الكفاح للبناتعلميفاطمه محمد مردان جبر5608231512113055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625ثانوية البتول  للبناتعلميبتول سعد زعيان عاصي5609231512104005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624ثانوية المستقبل للبناتعلميفاطمه جاسم نعمه علي5610231512106027
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية623ثانوية قرطبة للبناتعلميدالل صالح ازغير عمران5611231512126031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622ثانوية الشموس للبناتعلميميس عامر راهي محمد5612231512101040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية بلقيس للبناتعلمياقبال موجد هادي حميد5613231512120013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية الحلة للبنينعلميعلي جعفر لطيف عبد5614231511020170

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد كاظم حسن جابر5615231511020033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية القدس للبنينعلميكرار حسين حسب جعفر5616231511055059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميايات طالب علوان حردان5617231512119025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميمحمود عبد الكريم مخيف حسن5618231511163018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618ثانوية التوحيد المختلطةعلميكرار كاظم سعيد عبيد5619231511204026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618ثانوية الوركاء للبنينعلميعلي سعد فزع ماجود5620231511034056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسنين اكرم فاضل حسوني5621231511029012

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية الثورة للبنينعلميحسنين عبد ابراهيم رضا5622231511003044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية المؤمل للبنينعلميمحمد قاسم جواد كاظم5623231511060061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمه حسين عبدالساده ابراهيم5624231512103056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616اعدادية المسيب للبناتعلميزينب محمد صالح مهدي حمزه5625231512117083

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616ثانوية شط العرب للبناتعلميغسق رضا عبد الحسين ابراهيم5626231512124054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية الفاو للبناتعلميصفا محسن علي حسن5627231512111047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميشهد سعد جواد عبد الحسين5628231512127045

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية المدحتية للبناتعلميزينه محمد دوهان حسن5629231512090130

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614ثانوية الخلود للبناتعلميياسمين خالد مقصد راضي5630231512137048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية بنت الهدى للبناتعلميفاطمه صالح جاسم محمد5631231512121061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612ثانوية دجلة للبناتعلميسجى سعد عيدان مزعل5632231512107024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميرند حيدر عمران مهجهج5633231512127022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611ثانوية ميسلون للبناتعلميزينب فاضل عبدهللا عبدالحسين5634231512080052

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611ثانوية دجلة للبناتعلميرفل خالد مرزه عبيد5635231512107017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الربيع للبناتعلميايات محمد عبد االمير جبر5636231512098016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية ام البنين للبناتعلمياديان بشير عبد هادي5637231512091002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الثورة للبناتعلميفاطمه جاسم حسين كاظم5638231512086096

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الثورة للبناتعلميكوثر غانم كريم مرهج5639231512086104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608.7ثانوية التحرير للبناتعلميسكينه رحيم علي جباره5640231512096055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الطليعة للبناتعلميحوراء حيدر حسين ياسين5641231512088073

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب حسن محمد كاظم5642231512109123

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الزهراء للبناتعلميهديل طعمه محمد حمد5643231512109244

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية بنت الهدى للبناتعلميهبه عبد الكريم محسن جياد5644231512121080
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الثورة للبناتعلميمريم سعدي حسين حميد5645231512086110

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية بلقيس للبناتعلمينور سعدي كاظم كتاب5646231512120119

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية المدحتية للبناتعلمينجالء حمزه كاظم جواد5647231512090202

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميبتول قاسم جواد كاظم5648231512145007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية اسماء للبناتعلميميس ناظم عبد الحسن فضاله5649231512093104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية اسماء للبناتعلمينور ثامر نايف ذياب5650231512093117

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية ام البنين للبناتعلميطيف حيدر رحيم لفلوف5651231512091062

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية طليطلة للبناتعلميبنين وحيد حسن شداد5652231512092026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية الزهراء للبناتعلمينبأ جاسم كاظم حسين5653231512109209

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء كاظم عبد االمير ستار5654231512092067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل راسم محيسن منسي5655231512109090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميساره حبيب فالح حسن5656231512140019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية ميسلون للبناتعلميايمان احمد محمد دايخ5657231512080012

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية المدحتية للبناتعلميعذراء احمد مردان مهدي5658231512090164

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية600اعدادية الخنساء للبناتعلميزينه سالم ياسين طه5659231512087113

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية المحاويل للبناتعلميوجدان كاظم حميد حسين5660231512115110

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية الخنساء للبناتعلميتبارك فاضل عبيس عبد5661231512087043

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599ثانوية ميسلون للبناتعلميبنين عويد عناد عبود5662231512080018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599ثانوية ابن رشد للبناتعلميصبا صالح عبيد جواد5663231512099025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية597ثانوية الدوحة المختلطةعلميأسراء حامد علي حسين5664231512176001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الفاو للبناتعلميفرح عبد الستار رشيد محمود5665231512111056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596ثانوية ميسلون للبناتعلمينورة هالل مركز منشود5666231512080087

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الفاو للبناتعلميبراق عباس كاظم عبود5667231512111013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الربيع للبناتعلميزهراء عبد العظيم مذكور دهام5668231512098043

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية الثورة للبناتعلميرشا فارس حسين داود5669231512086048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية طليطلة للبناتعلميزينب حاتم علي خشان5670231512092069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب احمد عبيد جخم5671231512109121

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية بلقيس للبناتعلميرحاب جعفر عباس جاسم5672231512120029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميتغريد رياض خضير جابر5673231512140010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهدى محمد عبد االئمه عباس5674231512127068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميصفا محي الدين عمار موسى5675231512166013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية اليقظة للبناتعلميايالف صالح عبد زيد راضي5676231512089019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية الفاو للبناتعلميحوراء عدنان علي حسن5677231512111023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590ثانوية الصادق المختلطةعلمينور ماهر جبر حسن5678231512172017
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية عشتار للبناتعلميحنين عالء حسين ظيغم5679231512125020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية الفاو للبناتعلميزينب نادم سكندر مطني5680231512111041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية589ثانوية اسمرة المختلطةعلميزهراء محمد عبيس جسوم5681231512202005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية الفاو للبناتعلميورود حمزة محمد عبيد5682231512111073

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميزهراء نجاح حسين حميد5683231512145025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميالتفات ماجد خضير عباس5684231512143002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية الثورة للبناتعلميمروه خضير عبد عوفي5685231512086107

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية طليطلة للبناتعلميبنين عادل ياسر جاسم5686231512092024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية بنت الهدى للبناتعلميضحى يونس عبد الكاظم مهدي5687231512121051

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية585ثانوية مريم العذراء للبناتعلميفاطمه عالء صاحب حمزه5688231512082040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الطليعة للبناتعلميوالء ماجد محمد بدران5689231512088346

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية585ثانوية الخلود للبناتعلميحوراء علي عبيد عبيس5690231512137014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميرحاب حاتم محمود حسن5691231512119059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية الطليعة للبناتعلميمنار حامد شاكر ناجي5692231512088298

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584ثانوية ميسلون للبناتعلميايمان غازي عجيل مصخي5693231512080014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميحنين محمد كاظم جاسم5694231512123014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية المدحتية للبناتعلميحنين عبد عبيس اسماعيل5695231512090049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية666ثانوية شط العرب للبناتعلمياسراء علي حسين عبد5696231512124007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية664ثانوية شط العرب للبناتعلميهاجر احمد عبد وادي5697231512124072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية664اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميمريم ابراهيم جالب متعب5698231512123088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية القاسم للبنينعلميحليم محمد عليوي كاظم5699231511006070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية659ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلمينور الهدى كاظم عليوي حسون5700231512145042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية شط العرب للبناتعلميدعاء صادق حسين كاظم5701231512124025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميضحى طالب عبيد كاظم5702231512142102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميرؤى رسول شمخي سعيد5703231512205002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزهراء احمد زغير نذير5704231512123034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب ياسين كاظم جواد5705231512090127

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد كريم أحمد عبود5706231511002027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية المسيب للبناتعلميزينب كريم محمد ابراهيم5707231512117082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652اعدادية اسماء للبناتعلميغصون عبيس نايف ذياب5708231512093085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651اعدادية طليطلة للبناتعلميابرار حيدر حمزه حمد5709231512092003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650اعدادية القدس للبنينعلميكرار عبيس كطران هاشم5710231511055060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميسجى طالب عبيد كاظم5711231512142088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650اعدادية الكفل للبنينعلميعلي سهل محمد عبد الحمزه5712231511032063
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649ثانوية عدن للبناتعلميدنيا عبدالكاظم كوكس حسون5713231512076009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649اعدادية الطليعة للبناتعلميتبارك نهاد عبد جعفر5714231512088061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية الخنساء للبناتعلميدنيا هاني كاظم عبود5715231512087061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية اليقظة للبناتعلميساجده سوادي زغير هديمه5716231512089056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647ثانوية شط العرب للبناتعلميوفاء تحسين محسن توفيق5717231512124083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية الطليعة للبناتعلميضحى موفق عبد علي غازي5718231512088230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية اليقظة للبناتعلميفاطمه عقيل كريم نجم5719231512089085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية بلقيس للبناتعلميندى حيدر محمد عبود5720231512120115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية الطليعة للبناتعلميفرح احمد خضير عبيس5721231512088276

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية اليقظة للبناتعلميزينب حامد فيصل امين5722231512089051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميالبكر علي مخيف ماضي5723231511168004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645ثانوية ميسلون للبناتعلميضحى رياض عبيد خلف5724231512080066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الربيع للبناتعلميمارين مالك عبد الرضا عالوي5725231512098087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية االمام للبنينعلميمحمد سعود عبيس عبد هللا5726231511013065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644.6ثانوية الحلة للمتميزاتعلميساره عالء كاظم زيدان5727231512132032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644ثانوية الجنائن للبناتعلميزهراء عبدالعظيم علي عبيد5728231512102018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644اعدادية اليقظة للبناتعلميرتاج سعد نعمه محل5729231512089033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية القدس للبنينعلميجاسم عبد الزهرة عوده عبود5730231511055012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميريام عماد علي كاظم5731231512123033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية الزهراء للبناتعلميشيماء راسم عبد الساده داور5732231512109157

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية الطف المختلطةعلميعلي مهدي شبيب حسين5733231511177022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية ابن البيطار المختلطةعلمياحمد محمد كاظم حسين5734231511163001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الهاشمية للبنينعلميمحمد باقر احمد كاظم عالوي5735231511019166

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الخنساء للبناتعلميساره عبد الرزاق جابر ظاهر5736231512087116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640اعدادية القدس للبنينعلميمرتضى محمد مهدي يوسف5737231511055074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب مالك عبد الحسين جاسم5738231512127035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية639ثانوية شط العرب للبناتعلميرفل ساهر عطيه نشمي5739231512124030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الربيع للبناتعلميمروه غانم حسن مسلم5740231512098090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميتبارك حكيم حمزه علو5741231512142028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية بلقيس للبناتعلميسؤدد جليل كريم حسون5742231512120061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية637اعدادية الثورة للبناتعلميايمان عباس جاسم محمد5743231512086015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميسمر سعد ساجت حسين5744231512166012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل تايه عبد العباس جاسم5745231512109088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية المدحتية للبناتعلميعلياء محسن علي عطيه5746231512090169
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية الغساسنة للبناتعلميفاطمه كاظم حمزه علي5747231512077059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء علي عبد جاسم5748231512109116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية المدحتية للبناتعلميحنين حسين هاشم حسن5749231512090048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان ماجد حبيب كاظم5750231512109034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629ثانوية الكرار المختلطةعلميزهراء زكريا ماجد شاكر5751231512175005

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية637اعدادية الكوثر للبناتعلميياسمين عبد الودود محمد عبد5752231512114143

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية االمام علي للبنينعلميحيدر علي لفته جادر5753231511002104

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية المسيب للبنينعلميحيدر عماد عبد نايف5754231511009044

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618ثانوية المصطفى للبنينعلميمحمد خضر حميد محمد5755231511045020

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية ابن سينا للبنينعلميزين العابدين زهير احمد عطلوش5756231511029025

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميثائر عباس محي كمر5757231511012027

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد سالم منعم جبار5758231511002011

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميذو الفقار حيدر خضير عبد هللا5759231511012052

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الثورة للبنينعلميعلي مكي شعالن درويش5760231511003114

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611ثانوية النيل للبنينعلميحسين رحيم كاظم زبار5761231511033051

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية السجاد للبنينعلميمصطفى احمد رشيد خضير5762231511031093

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية ابو القاسم المختلطةعلمياحمد مجيد كاظم ذياب5763231511209003

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء كاظم بدري حسن5764231512142068

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الباقر للبناتعلميزهراء حسين هادي حسين5765231512105017

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية صنعاء للبنينعلميأركان حاتم رشيد جبار5766231511011002

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية االسكندرية للبنينعلميأنس حسين غبين عجوب5767231511001008

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميحسين فالح عبد الواحد محمد5768231511251053

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الفيحاء للبنينعلميحمزه سعد محمد خسباك5769231511005044

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605.6ثانوية بابل للبنينعلميامير حسن علي حطحوط5770231511021016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية المدحتية للبنينعلميسجاد حسين علي حمزه5771231511017075

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر عدنان حامد مراد5772231511006077

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية صنعاء للبنينعلميسيف سعد عبيد محمود5773231511011046

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية المدحتية للبنينعلميعباس لؤي حسين حميد5774231511017101

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية االقتدار المختلطةعلميباقر قارون عبد الكاظم شهد5775231511164010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590ثانوية الدوحة المختلطةعلمياسراء عبد الكاظم مجيد بريسم5776231512176002

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميضحى قحطان محمد جاسم5777231512142103

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية583ثانوية اآلمال للبناتعلميزهراء مفيد علي عبيد5778231512118030

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية583ثانوية الصادق المختلطةعلميشهد عامر موسى حسين5779231512172010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية582ثانوية اآلمال للبناتعلميحوراء حمود كاظم حمود5780231512118016
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية581اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميرسل جواد كاظم بوران5781231512142042

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية بلقيس للبناتعلميغفران رزاق حسوني احمد5782231512120087

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية بلقيس للبناتعلميحوراء هادي عباس حسين5783231512120023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية المدحتية للبناتعلميرقيه حمزه حامد حسين5784231512090073

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية578ثانوية الكفاح للبناتعلميايمان هادي حاتم كزار5785231512113007

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلمينور عباس هاشم حمود5786231512138056

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية الكرار المختلطةعلميرسل حيدر خوام عبود5787231512175003

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية576اعدادية اسماء للبناتعلميشهد عباس عبد خضير5788231512093074

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية576ثانوية ميسلون للبناتعلميياسمين موجد عايز حسين5789231512080097

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية575اعدادية الطليعة للبناتعلميحوراء حسن كاظم جابر5790231512088072

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية575ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميبنين زمان خضير عمران5791231512134010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية575اعدادية الزهراء للبناتعلميغدير علي حاكم شمران5792231512109177

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573ثانوية عدن للبناتعلميهند حامد كاظم هادي5793231512076035

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572اعدادية بلقيس للبناتعلميانفال عيسى نعمه جعاز5794231512120015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572ثانوية قرطبة للبناتعلميزهراء طالل شاكر محمود5795231512126038

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميمروه عباس شاهر الفي5796231512145037

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572اعدادية اليقظة للبناتعلميآمنه حيدر نعمان محل5797231512089002

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميزهراء فاضل عبد الكاظم موسى5798231512166006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين رائد سعيد جاسم5799231512127014

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571اعدادية طليطلة للبناتعلميسجى شريف حسين ذهيب5800231512092087

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميمالك عبدالرسول حسين محمد5801231512119146

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571ثانوية الوركاء للبناتعلمياسراء عصام مهدي حسين5802231512079003

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية570اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلمياستغفار مسير محمد علي عبيد5803231512123004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية570اعدادية المحاويل للبناتعلميايه جاسم مكطوف علي5804231512115022

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569ثانوية االفاق للبناتعلميغفران حسن سعيد مجبل5805231512144017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569اعدادية الغساسنة للبناتعلميكوثر ناظم حاتم مرزه5806231512077063

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569اعدادية الثورة للبناتعلميساره حاكم فنيخ علي5807231512086073

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية568ثانوية االسكندرية للبناتعلميمريم تحسين عباس ضاري5808231512094038

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567ثانوية عدن للبناتعلميبنين حامد حمزه كاظم5809231512076006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566ثانوية اآلمال للبناتعلميمريم نوفل عيسى علوان5810231512118049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية الطليعة للبناتعلمياسراء محمد عليوي ناصر5811231512088019

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية الزهراء للبناتعلميهدى ابراهيم عبد الساده جاسم5812231512109232

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية طليطلة للبناتعلميميساء عباس عبود علي5813231512092116

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية565اعدادية الغساسنة للبناتعلميختام ناظم حاتم مرزه5814231512077018
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميوليد عبد الحسين كاظم جاسم5815231511251172

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564اعدادية الفاو للبناتعلميمريم عبد الحسين كاطع موسى5816231512111064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564ثانوية الوركاء للبناتعلميحنان جاسم محمد عبيد5817231512079006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564اعدادية اليقظة للبناتعلميايالف حسون جبار جراد5818231512089018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564ثانوية مصطفى جواد للبناتعلمينجوى فيصل ابراهيم جرو5819231512128035

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563.7ثانوية التحرير للبناتعلميآيات حمزه حسن حمزه5820231512096004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563اعدادية المسيب للبناتعلمياسراء عبد الرحمن عبد الحسين نصر5821231512117017

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563اعدادية طليطلة للبناتعلميزينب علي طالب مراد5822231512092075

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563اعدادية ام البنين للبناتعلميام كلثوم عبداالمير هاني حسن5823231512091004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميرشا احسان خليف تومان5824231512142043

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559ثانوية السدة للبناتعلميكوثر علي هادي داود5825231512110044

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية ام البنين للبناتعلميفاتن ابراهيم عباس كيطان5826231512091067

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان جاسم طاهر زغير5827231512109031

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619ثانوية الزرقاء للبناتعلميرسل اياد عباس حميد5828231512108020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية اسماء للبناتعلميفاطمه وعد عبدهللا سلمان5829231512093094

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية المسيب للبناتعلميبنين سعد عبد النبي عباس5830231512117032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميرنا رزاق صالح مهجهج5831231512123031

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الطليعة للبناتعلميزينه حيدر حسين مزعل5832231512088185

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الوركاء للبناتعلميزينب محمود عبيس يوسف5833231512079016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء رافع ناجي كاظم5834231512087091

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598ثانوية الحلة للبناتعلميعلياء عزت عبد الحسين محمد5835231512100036

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب امجد مهدي محمد5836231512091038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الطليعة للبناتعلميسجى نجاح حسن مطرود5837231512088204

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596ثانوية البيان للبنينعلميامير هادي حسن عبد هللا5838231511014015

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية طليطلة للبناتعلميمريم سعد عبيس حسن5839231512092110

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية المحاويل للبنينعلمياحمد عمار ياسر عبد الحمزه5840231511008014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية الفجر المختلطةعلمياحمد طالب عبيد محيميد5841231511173005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد طالب رويس جار هللا5842231511002259

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية االبرار للبنينعلميحسين كاظم سعدون راضي5843231511059014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية الجنائن للبناتعلميزهراء حسن هادي صالح5844231512102015

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591ثانوية الحوراء للبناتعلميفاتن علي عبيس حمود5845231512103054

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية بنت الهدى للبناتعلمياسراء عيسى ابراهيم عيسى5846231512121003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية الطليعة للبناتعلميرضاء رعد محمد سعد5847231512088102

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية الحلة للبنينعلميامير باسل عباس اسماعيل5848231511020051
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589ثانوية النيل للبنينعلميرضا علي جاسم علوان5849231511033079

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية االمام علي للبنينعلميسيف كاظم خليفه غياض5850231511002131

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588.7ثانوية الحلة للمتميزاتعلميرفاه عصام حافظ ياسين5851231512132019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية الفيحاء للبنينعلميمصطفى فالح عواد جاسم5852231511005145

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية الخنساء للبناتعلميشمم مهدي هادي جابر5853231512087133

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية اسماء للبناتعلميورود خالد منسي جاسم5854231512093134

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية المسيب للبنينعلميحسين زعيم محمد موسى5855231511009037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميمريم صادق حسن جابر5856231512142130

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية ابن السكيت للبنينعلميهشام شامل دوالب ابراهيم5857231511040068

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية الحلة للبنينعلميزين العابدين عدي حاتم حمزه5858231511020126

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586ثانوية الطبرسي للبنينعلميأحمد عماد ميزر خريبط5859231511041002

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586ثانوية ذي قار للبنينعلميمحمد فاضل منذور هندي5860231511024059

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية المسيب للبناتعلميرقيه سليم رشيد عبد الكاظم5861231512117065

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية بلقيس للبناتعلميآيه جمال حسين جواد5862231512120007

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الحلة للبنينعلميحسين حيدر هادي صالح5863231511020082

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميروان هاشم جعفر هاشم5864231512142049

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية المسيب للبنينعلميكرار عماد عباس احمد5865231511009119

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية العامل للبنينعلميرزن ناصر عبد الكاظم مخيف5866231511026017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية المسيب للبناتعلميرقيه سامي عبد االمير عبيد5867231512117064

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية السدة للبنينعلميرسول سلمان عبد علي عزبه5868231511016038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الحلة للبنينعلميحسين حيدر كريم ابراهيم5869231511020081

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الحلة للبنينعلمييوسف محمد عبيد حسين5870231511020356

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية المسيب للبناتعلميانوار عبد الحسين هاشم عيسى5871231512117025

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية االسكندرية للبنينعلميمخلد حسام ناهي مشجل5872231511001116

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية المسيب للبناتعلميهاجر حيدر مسلم حمزه5873231512117141

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582ثانوية مأرب للبنينعلميمنتظر مالك نعمه راهي5874231511049056

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب مرتضى عبد الكاظم عبد النبي5875231512088182

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580ثانوية شط العرب للبناتعلميهاجر غالب هادي حسين5876231512124075

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء حسن عمران كاظم5877231512142060

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579ثانوية النهروان المختلطةعلميعمار محمد جودة حمود5878231511181042

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579ثانوية الطبرسي للبنينعلميحسين علي سليمان محسن5879231511041008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية الجهاد للبنينعلميابو الحسن عالء حسين علي5880231511004014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية حيفا للبناتعلميأيه محمد محمود عارف5881231512122003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578ثانوية االخوة المختلطةعلميمصطفى عباس فاضل عبد5882231511212019
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه فارس عبد الرزاق هداوي5883231512087156

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى هالل عباس اسماعيل5884231511020318

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد حسن قدوري خضير5885231511020017

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي حسن هاتف حمود5886231511002164

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين عباس عليوي حسين5887231511029017

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620ثانوية البيان للبنينعلميسجاد علي سالم عبد االمير5888231511014047

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى عباس زغير مطلك5889231512109219

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية618ثانوية الحكيم للبنينعلميمنتظر فاضل جاسم علوان5890231511044065

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية615ثانوية البيان للبنينعلميغيث فيصل غازي عبيس5891231511014081

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية615ثانوية الجامعة للبنينعلميجواد مضر جواد كاظم5892231511067025

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميرغد عبد الرضا عبد الحمزه عليوي5893231512142044

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية االمام علي للبنينعلميامير احمد جاسم محمد5894231511002054

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميميسم رياض هادي محسن5895231512142139

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية المستقبل للبناتعلميساره رشيد يونس لفته5896231512106024

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية الثورة للبنينعلميحيدر فاضل جاسم كاظم5897231511003066

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي حازم ناصر حسين5898231511008090

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي محمود عيال ابراهيم5899231511008105

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599ثانوية ذي قار للبنينعلمياحمد أياد شاكر كاظم5900231511024003

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية الطليعة للبناتعلميسرى حسين علي ديوان5901231512088208

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية الحلة للبنينعلميعلي احمد محمود حميد5902231511020168

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية كوثا للبنينعلميوائل حمزه سلمان حسن5903231511051146

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية االمام علي للبنينعلميليث محسن عبد علي حمادي5904231511002235

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية الحلة للبنينعلميعلي مهند عبد الرزاق مجيد5905231511020220

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية الصديق للبنينعلميعلي محمد حسين نجم5906231511027042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية القاهرة المختلطةعلميعلي حسين علي حميدان5907231511178024

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية الربيع للبناتعلميزينه جبار حمزه حميد5908231512098059

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية المسيب للبناتعلميدعاء محمد نجم عبد هللا5909231512117053

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية556اعدادية الفيحاء للبنينعلميزيد محمد حسن عمران5910231511005061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية555ثانوية مريم العذراء للبناتعلميدعاء عبدالجبار كاظم شبيب5911231512082010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية550اعدادية ام البنين للبناتعلميسجى ستار ناصر حسين5912231512091049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية548اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميغنيه حيدر عبيد نوشي5913231512142112

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية547ثانوية التوحيد المختلطةعلميثامر عدنان عبد الحسن هداش5914231511204009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية543اعدادية الثورة للبنينعلميمصطفى حسين محمد هالل5915231511003157

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية533ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميبان علي فاضل حميد5916231512134008
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية532اعدادية الفيحاء للبنينعلميرضوان مهدي محمد علوان5917231511005054

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية530اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي محمد عباس حمزه5918231511005101

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية525اعدادية الثورة للبناتعلميروان فالح عوده عباس5919231512086050

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية525ثانوية شط العرب للبناتعلميصفا رزاق محمد حسين5920231512124048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية521ثانوية الزرقاء للبناتعلميرسل احمد علي حسين5921231512108019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520اعدادية االسكندرية للبنينعلميعلي ستار راضي نصيف5922231511001070

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519ثانوية بدر الكبرى المختلطةعلمياسامه حامد عبد الرضا عطيه5923231511199001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية516إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميحيدر مهدي هادي خضير5924231511205011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية515اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميحوراء عبد الكريم مهدي محمد5925231512123017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية514اعدادية االمام علي للبنينعلميعقيل عباس شالل حمزه5926231511002152

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية514ثانوية الجزائر للبنينعلميحسين محمد هادي مظلوم5927231511043019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية514ثانوية الجامعة للبنينعلمياحمد عباس فاضل عباس5928231511067010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية513اعدادية الغساسنة للبناتعلمينبأ احمد هاتف حسن5929231512077070

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية513اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى مالك احمد عبد5930231511002294

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية512ثانوية القاهرة المختلطةعلميمصطفى سليم جبار عبد الحسين5931231511178037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية512اعدادية ام البنين للبناتعلميزهراء عبدهللا مهدي دهش5932231512091036

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية512ثانوية الحوراء للبناتعلميعلياء طالب عبيد شريف5933231512103052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية511اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء علي مهدور ابراهيم5934231512117073

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية511ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميلبنى حيدر جواد كاظم5935231512138048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية511اعدادية الخنساء للبناتعلميرند كامل علي حسين5936231512087080

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية511ثانوية الدوحة المختلطةعلميامجد جاسم عطيه حمد5937231511176004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية511ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميمحمد مكي حسين راضي5938231511188075

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510ثانوية الجامعة للبنينعلميحيدر محمد فاهم ياسر5939231511067048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510ثانوية النجاة للبناتعلميرسل يونس عبادي كاظم5940231512139016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية المدحتية للبناتعلميمنى علي جبر عبود5941231512090195

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية الفيحاء للبنينعلميزيد اسماعيل خليل عيدان5942231511005058

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية509اعدادية الحلة للبنينعلميعمر عالء محمود عبود5943231511020226

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية509اعدادية الفيحاء للبنينعلميسالم عادي مطشر شويش5944231511005069

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية509ثانوية الشموس للبناتعلميساره فارس برهان عبود5945231512101029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية509اعدادية المحاويل للبناتعلميسمر محمد كاظم ردام5946231512115072

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية509ثانوية الرفعة للبناتعلميزهراء حسين جبار رخت5947231512081023

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية508ثانوية الحلة للبناتعلميبنين رياض عباس جاسم5948231512100010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية المدحتية للبناتعلميفاطمه ابراهيم ياسين محمد5949231512090180

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية االمام علي للبنينعلميحسن علي عبد االمير ناجي5950231511002076
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية المشروع للبنينعلمياحمد محمد مراد فرحان5951231511010013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506ثانوية الدستور للبنينعلميمصطفى احمد حميد عبد االمير5952231511018089

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506اعدادية االمام للبنينعلميباقر صالح عبد الساده منسي5953231511013013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506اعدادية بلقيس للبناتعلميعبير حسين عباس كاظم5954231512120082

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506ثانوية التوحيد المختلطةعلميأمير كريم عبد الحسين فرمان5955231511204003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506ثانوية الدستور للبنينعلمياحمد عبد الكريم هادي محمود5956231511018005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505ثانوية الرفعة للبناتعلميسحر أحمد مطيع مخيف5957231512081035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيعلميحسن حميد حميد علي5958231511037003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505اعدادية طليطلة للبناتعلميزهراء حسين علي حسن5959231512092060

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505ثانوية الرشيد للبنينعلميطيف حاتم بديوي عبيد5960231511065014

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميايمان مجيد منديل حاجم5961231512119030

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية الفجر المختلطةعلميمحمد حمزه عبد صبيح5962231511173059

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية اليقظة للبناتعلميميساء علي عبد زيد هادي5963231512089096

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية الثورة للبنينعلميحسين علي جبر عليوي5964231511003054

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504ثانوية النيل للبنينعلمييوسف عبد السالم غالي منيهل5965231511033237

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية الفيحاء للبنينعلميأحمد محمد علي يحيى علي جواد5966231511005001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي عيسى محسن لفته5967231511004074

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502.6ثانوية بابل للبنينعلمياحمد حسين علي عمران5968231511021004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502.6ثانوية التحرير للبناتعلمياستبرق جواد حسين كاظم5969231512096005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502ثانوية الزرقاء للبناتعلميزينب وليد جواد علي5970231512108025

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية االنفال المختلطةعلمياحمد خالد سلمان عبد الرضا5971231511169004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية الحلة للبناتعلميميسون فليح حسن سلمان5972231512100049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية الغدير للبناتعلميسرى علي مطلب مرهش5973231512131023

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد حبيب عامر حمزه5974231511002246

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية القدس للبنينعلميمصطفى ناظم عزيز سلمان5975231511055077

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسجى عباس محمود علي5976231512127041

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية اسماء للبناتعلميهاجر علي عويد فياض5977231512093126

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية الغساسنة للبناتعلميزينب عبد الكاظم دينار عطيه5978231512077037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الكوثر للبناتعلميعذراء عبد علي خليف حسين5979231512114092

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية الرشيد للبنينعلميجهاد حسين جهاد سلمان5980231511065005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية ابن السكيت للبنينعلميمصطفى صباح طاهر مصطفى5981231511040061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية عشتار للبناتعلميحفصه عدنان عبد الجبار حسين5982231512125018

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية سنجار المختلطةعلميكرار رحمان كريم جاسم5983231511189029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية الفراتين االهلية للبنينعلميعلي حسين حمزه كاظم5984231511048011
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية الجنائن للبناتعلميزهراء حسين جاسم حسين5985231512102016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي مهدي صالح هادي5986231511004078

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية الفيحاء للبنينعلميمنتظر كريم عباس عبود5987231511005148

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميوائل محمد سعدون ناجي5988231511188080

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493ثانوية بيروت للبنينعلميمحمد عبد ماجد اسماعيل5989231511022055

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492.8ثانوية التحرير للبناتعلميمروج جعفر حسين محمود5990231512096068

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية الدوحة المختلطةعلميمحمد سعد سريسح سرحان5991231511176034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490ثانوية السدة للبناتعلمييقين هادي صالح منصور5992231512110055

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية القدس للبنينعلميمقصد اركان محمد صالح5993231511055078

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعمران جواد علي حسين5994231511012101

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد نصيف جاسم محمد5995231511004100

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية الجزائر للبنينعلميعلي قاسم شاكر عبيس5996231511043040

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب عبد الحكيم حمزه عبد الرضا5997231512088166

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميهجران محمد راجي كاظم5998231512205013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الكفل للبنينعلميوسام محسن عبد الزهره جاسم5999231511032104

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية بيروت للبنينعلميكرار شاكر عزيز فرحان6000231511022048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487ثانوية النيل للبنينعلميحسن فالح حسن حبيب6001231511033044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد حميد راضي ابراهيم6002231511002250

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية طليطلة للبناتعلميندى ناظم رياح عبد6003231512092118

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية اليقظة للبناتعلميزينب خلفه عيدان موحان6004231512089052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية المدحتية للبناتعلميرقيه مهدي عبيد كديمي6005231512090077

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية كوثا للبنينعلميكرار حيدر كطوف علي6006231511051110

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486ثانوية الكفاح للبناتعلميعذراء عقيل عبدالعظيم محسن6007231512113045

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485.4ثانوية بابل للبنينعلميعلي حسن ابراهيم كسار6008231511021052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485ثانوية الرشيد للبنينعلمياحمد عبداالمير طالب جبار6009231511065002

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية الزهراء للبناتعلميرنده عامر شياع خلخال6010231512109099

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية القاسم للبنينعلميعلي محمد حاجم حمزه6011231511006162

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الهاشمية للبنينعلميأنور قحطان راضي علي6012231511019020

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية الوركاء للبنينعلميجالل محمد عبود خضير6013231511034020

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الجماهير المختلطةعلميعلي جاسم عبد علي6014231511183035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الفجر المختلطةعلميمهند سعد راشد فرمان6015231511173074

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميعذراء حسين سماوي حسين6016231512123075

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481ثانوية الجمهورية للبنينعلميكرار عبد الغفور عبد الصمد عبد الصاحب6017231511057021

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب حامد عذافه جاسم6018231512090111
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481ثانوية الشهيد الصدر للبنينعلميزيد حازم حسن مسلم6019231511053017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية االبرار للبنينعلميكرار ضرغام كريم حسين6020231511059035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية المدحتية للبناتعلميأنسام مزهر عمران موسى6021231512090005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميسرمد سعيد علي عباس6022231511188032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء حسين حلواص حمد6023231512120042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية الدوحة المختلطةعلميرواء عقيل كاظم ساجت6024231512176007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد قاسم مدرع مدب6025231511020281

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الفجر المختلطةعلمييوسف علوان مزهر مرهج6026231511173081

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية الغزالي المختلطةعلميحسين قائد طراد عبد6027231511186017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد علي حسن عبد الحسين جبار6028231511006211

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميجعفر سعد عبد الرضا محمد6029231511012029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية االقتدار المختلطةعلميعلي حسين علي عويز6030231511164034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية الطف المختلطةعلميابراهيم عوده مظلوم عبد الحسين6031231511177002

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية المسيب للبناتعلميرقيه قضبان علكم فنجان6032231512117067

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمه محمد مهدي جبر6033231512103064

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية القاهرة المختلطةعلميمصطفى سامي عبيد حمد6034231511178036

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية الحلة للبنينعلميعلي هادي رشاد عمران6035231511015036

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية االمام للبنينعلميمؤيد عبد الحسين مدلول عبيد6036231511013062

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الزهراء للبناتعلميغفران نعمه عيدان كاظم6037231512109181

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية الرفعة للبناتعلميسجى عبدالحسين نجم عبدهللا6038231512081032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الكندي للبنينعلميعلي حيدر حسين هادي6039231511007072

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية النيل للبنينعلميحيدر علي مظلوم تمر6040231511033070

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعلي عبد الزهره مهدي ابراهيم6041231511012087

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية الجامعة للبنينعلميحيدر موحان كاظم شراد6042231511067049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية بلقيس للبناتعلمياسيل احمد جعفر حسين6043231512120010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية بابل األهلية للبنينعلمياسامه محمد نشمي فاضل6044231511039008

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية ام البنين للبناتعلميدعاء سليم صاحب حسين6045231512091020

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية طليطلة للبناتعلميسجى عبداالمير منذور عبد6046231512092088

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية المحاويل للبنينعلميباقر ابراهيم طاهر سعيد6047231511008025

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية كوثا للبنينعلميعمار ثامر مكطع موسى6048231511051099

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الكفل للبنينعلميحسين كاظم عبود حمود6049231511032035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي مضر فليح حسن6050231511002193

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472ثانوية الدستور للبنينعلميعبد هللا علي حمزه راجي6051231511018052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب اسماعيل رسول حسن6052231512088152

257 من 178صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الجهاد للبنينعلميعز الدين حيدر عبد االمير ناصر6053231511004061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية المدحتية للبنينعلميسجاد سماح صعيب بعنون6054231511017078

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية سيناء المختلطةعلميعباس خضير سياب درب6055231511206026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الجماهير المختلطةعلميأحمد سلمان منصور عبد ايوب6056231511183003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميشيرين عباس علي شبل6057231512145029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميزينه صبري مسلم محمد6058231512141023

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية الزرقاء للبناتعلمينجوان عادل نجم عبد6059231512108045

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميمريم محسن عبد الخالق سلطان6060231512271031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية الحكيم للبنينعلميعلي جواد كاظم علوان6061231511044037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية المحاويل للبنينعلمياحمد محمد كامل خضير6062231511008017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الطليعة للبناتعلميدعاء عبد الزهره جبر عبد6063231512088084

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية الدوحة المختلطةعلمينسرين ثامر عبيس حسين6064231512176011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية بابل االهلية للبناتعلميدينا احمد حسين هاتف6065231512097003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية المدحتية للبنينعلميحسين ستار عاصي حسين6066231511017043

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميزينب هاشم محمد عبود6067231512119085

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية ميسلون للبناتعلميخديجة علي عبدالزهرة حسان6068231512080022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية ابن رشد للبناتعلميهنادي ابراهيم مهدي هزاع6069231512099034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية االنفال المختلطةعلميرفل سجاد كاظم عطيه6070231512169009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية مهدي البصير للبناتعلمينورس حسين سلمان كيطان6071231512133013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور عالء هادي عبد االمير6072231512142152

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية النجوم للبناتعلميمروه علي طعمه محمد6073231512130047

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية المسيب للبنينعلميصادق جعفر هادي ابراهيم6074231511009062

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميزهراء فالح حسن شريف6075231512141017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميشهد جليل صادق علي6076231512119106

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميكرار جميل عبد الحسين تومان6077231511188058

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االقتدار المختلطةعلميرونق محمود شاكر عبد6078231512164016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الثورة للبناتعلميفاطمه محمد مخيف خلخال6079231512086101

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية القاسم للبنينعلميمنتظر توفيق مهدي عبد الحسين6080231511006238

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية االفاق للبناتعلميعذراء حميد هاتف محمد6081231512144014

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية المدحتية للبنينعلميفارس جبار فارس علي6082231511017153

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية المدحتية للبنينعلميحسين لطيف كتاب حباوي6083231511017052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية طليطلة للبناتعلميحوراء عباس جميل جاسم6084231512092041

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الهاشمية للبنينعلميحيدر حمزة كاظم بنيان6085231511019086

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميغفران حيدر حسن شنيور6086231512134032
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية النجوم للبناتعلميزينه ستار طالب جبار6087231512130029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية الحكيم للبنينعلميعلي السجاد حيدر عبد هللا جاسم6088231511044034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الربيع للبناتعلميزهراء هادي صدام عبد6089231512098048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية الطبرسي للبنينعلميغياث مزيد عبيد حسن6090231511041019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميعذراء سليم عبيد حسين6091231512119120

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الكندي للبنينعلميعلي سليم حليم جابر6092231511007080

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الغساسنة للبناتعلمينهى نافع عباس علي6093231512077072

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى محمد رضا عبد الزهره6094231512087198

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الشموس للبناتعلميبنين احمد وحيد عبد6095231512101007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الكوثر للبناتعلميصفا خالد ناجي ابراهيم6096231512114084

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الفراتين االهلية للبنينعلميعلي حيدر شهيد حمود6097231511048012

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية بابل للبنينعلميكرار حيدر جوده كاظم6098231511021067

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الحكيم للبنينعلميمنتظر حيدر صاحب علوان6099231511044063

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية عبد المطلب للبناتعلميحنين سرحان كريم خشان6100231512136010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الغساسنة للبناتعلميهدى وصفي هادي زبالة6101231512077078

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الهاشمية للبنينعلمياحمد عبد االمير محمد مهدي6102231511019028

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الغساسنة للبناتعلميفاطمه يعرب هيدي سند6103231512077061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الفاو للبناتعلميحنين حيدر هادي جياد6104231512111019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية دجلة للبناتعلميايالف مؤيد مزهر كحيوش6105231512107006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الكندي للبنينعلميوالء خالد ابراهيم ناجي6106231511007127

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الغساسنة للبناتعلميزينه جواد كاظم ترف6107231512077043

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميمحسن جاسم محسن لفته6108231511038056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية النيل للبنينعلميمحمد كريم حامد حسين6109231511033197

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية السدة للبناتعلميامينه عمران عبدعلي عزبه6110231512110007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الفاو للبناتعلميغاده قاسم سكندر مطني6111231512111053

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية مصطفى جواد للبناتعلمينور ثامر علي حسين6112231512128037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية مأرب للبنينعلميمرتضى عواد كاظم عبود6113231511049053

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب خالد علي عبيس6114231512127032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميزينب كامل غيدان حسن6115231512140018

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية االخوة المختلطةعلميشهد محمد خلف عباس6116231512212011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم مسلم جواد عبد الحسين6117231512127058

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية الحلة للبناتعلمينور خضير عباس محمد علي6118231512100052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الفاو للبناتعلميسندس حمير محمد عبد علي6119231512111044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميتماره رعد عبد الخضر عباس6120231512128008
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية المرتضى المختلطةعلميمصطفى محمد كريم كاظم6121231511185027

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية النيل للبنينعلميمحمد مسعود كاظم حوران6122231511033199

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية بغداد االهلية للبناتعلمياسراء كريم كاظم محمد6123231512134002

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الثورة للبنينعلميايسر عالء حسين صادق6124231511003033

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية ميسلون للبناتعلميزينب علي عيدان عليوي6125231512080051

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الجهاد للبنينعلميحسين عالوي فاضل ناجي6126231511004031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميمروه علي جبار حمزه6127231512123087

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميايمان مهدي عبدالحسين عبيس6128231512119031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية المسيب للبناتعلميضحى نافع سويدان ابراهيم6129231512117106

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الجهاد للبنينعلميزين العابدين لواء عبد الحسين عطية6130231511004048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب جاسم محسن عالوي6131231512088154

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميرؤى كريم عبد الحسين ايوب6132231512134017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين حيدر محمد جبار6133231512087038

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الشوملي للبنينعلميامجد عايد سلمان حبيب6134231511054022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الخنساء للبناتعلميآية سامر عبد الحافظ رزوقي6135231512087010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميوئام شعالن فاضل كاظم6136231512119180

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية الغزالي المختلطةعلميمحمد راشد صاحب جاسم6137231511186033

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية ام البنين للبناتعلميرنين محمد توفيق عباس6138231512091030

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الكفل للبنينعلميمرتضى عماد رعد عبد الرضا6139231511032095

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الزهراء للبناتعلميرونق عقيل جبار جواد6140231512109100

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية التسامح المختلطةعلميعلي خالد موسى سالم6141231511192012

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين حسن نوماس عباس6142231512127013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميهدى رزاق عبد هلل غازي6143231512138062

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميزهراء مهند شاكر نعمه6144231512271018

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الحلة للبنينعلميحيدر نزار علي حمزه6145231511020114

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية الدستور للبنينعلميعلي حمزه جواد كاظم6146231511018054

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية طليطلة للبناتعلميوالء صالح فليح حسن6147231512092132

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الخنساء للبناتعلميهند تحسين علي عبد الحسين6148231512087201

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الهاشمية للبنينعلميمحمد حبيب عبد زرزور6149231511019169

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية الحكيم للبنينعلميعايد محيل عبيد زبار6150231511044025

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميمحمد حيدر مكي محمد حسين6151231511251143

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية القاهرة المختلطةعلميعبد المهيمن شاكر محمود عبيد6152231511178023

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الجماهير المختلطةعلميمسلم علي صالح حسن6153231511183048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد رعد عبد الرضا محمد6154231511020021
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية ابن السكيت للبنينعلميعلي عباس كاظم جابر6155231511040039

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الزهراء للبناتعلميصفا عامر حسين حميو6156231512109159

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية طليطلة للبناتعلميسندس فاضل علي عبدالحسن6157231512092090

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية السدة للبنينعلميتيسير لفته علي حسين6158231511016022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحلة للبنينعلميعلي حيدر صادق هادي6159231511020176

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الطبري للبنينعلميماجد قاسم حميد كبيحان6160231511061049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية دجلة للبناتعلميفرح عكاب جاسم حميد6161231512107030

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية المسيب للبنينعلميقيس عادل خليل مهدي6162231511009115

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلمينور حيدر جاسم سلمان6163231512123098

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية الطبري للبنينعلميعلي عبدهللا محمد كاظم6164231511061042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الخنساء للبناتعلميرواء حازم صالح عبد الحسين6165231512087083

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميصادق عبد الرزاق حسن حمزه6166231511205014

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزهراء جبار جاسم حسين6167231512121035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية عبد المطلب للبناتعلميشيماء حسام تقي حبيب6168231512136018

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية الرواد المسائية للبنينعلميكرار محمود هاشم كاظم6169231511255029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية االسكندرية للبنينعلميعلي عادل سلمان حسون6170231511001073

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية المرتضى المختلطةعلميأحمد حميد عبيس حسين6171231511185001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية القاهرة المختلطةعلمينجم جاسم نجم دليمي6172231511178039

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية الطف المختلطةعلميمصطفى جاسم محمد عباس6173231511177029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية الزرقاء للبناتعلميسوسن ناظم حسين حسن6174231512108031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية المسيب للبنينعلميطه ياسين نايف محيبس6175231511009066

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الربيع للبناتعلميصابرين رياض مولود ريحان6176231512098069

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية ام البنين للبناتعلميغفران رياض أوحيد عبود6177231512091065

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية النيل للبنينعلميحسين عالوي عباس عبيد6178231511033056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الجامعة للبنينعلمياحمد باسم احمد جاسم6179231511067004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميعبير جواد كاظم عبد الرضا6180231512142108

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الطف المختلطةعلميرضا هادي عبيد كاظم6181231511177016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية النهروان المختلطةعلميمحمد حسين عليوي غزاي6182231511181055

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456الخارجياتعلميزينب عواد ناصر خليل6183231512401003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الجهاد للبنينعلميياسر مجيد حسين علوان6184231511004123

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمه حسين كاظم حسين6185231512103057

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الطليعة للبناتعلمينور محمد حسن عبود6186231512088330

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد لطيف عبيد موسى6187231511020282

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية البيان للبنينعلميمصطفى باسم كاظم جاسم6188231511014103

257 من 182صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية المدحتية للبنينعلميعمار كاظم سرهيد مزهر6189231511017148

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية المدحتية للبنينعلميعباس سامي جواد كاظم6190231511017096

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية المدحتية للبنينعلميعقيل منعم سلمان حسين6191231511017115

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية المدحتية للبناتعلميدعاء قحطان هادي جواد6192231512090061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية الجمهورية للبنينعلميمصطفى حسين احمد راضي6193231511057026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية الفرزدق للبنينعلميعلي عبد الحسين عبد هللا عباس6194231511050020

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية حلب المختلطةعلميمحمد سعد حميد جاسم6195231511201024

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الفجر المختلطةعلميعالء جليل ازويد علي6196231511173038

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزهراء سلمان عويد خابور6197231512121037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية الطبري للبنينعلميكرار علي حسين عبيد6198231511061047

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية المحاويل للبناتعلميرانيا حيدر حسن محسن6199231512115042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية ام البنين للبناتعلميياسمين حسن سلوم مهدي6200231512091093

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الثورة للبنينعلمياحمد فوزي فريح شمران6201231511003022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميمظفر عبد جواد حسين6202231511038071

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية الباقر للبناتعلميبنين عباس يحيى هادي6203231512105007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية النهروان المختلطةعلمياحمد عبد الهادي حمزة كصب6204231511181003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد حسين عبد سلمان6205231511001096

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية بابل األهلية للبنينعلميعلي مهدي محمد عبد االمير6206231511039049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية سيناء المختلطةعلميعلي ظاهر حبيب خليل6207231511206031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الحلة للبنينعلميزيد محمد علي جواد محمد6208231511020125

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية الباقر للبناتعلميهند مكي مخيف عباس6209231512105046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء علي صاحب مهدي6210231512087016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الجماهير المختلطةعلميمحسن جبار حسين مزعل6211231511183044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الخنساء للبناتعلمينور عباس فاضل مهدي6212231512087189

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية طليطلة للبناتعلميرنده حسن صاحب ناصر6213231512092056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية الجنائن للبناتعلمينورالهدى علي كاظم علوان6214231512102042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي محمد جاسم محمد6215231511005100

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية بابل األهلية للبنينعلميحيدر عدنان محمد مهدي6216231511039024

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي سلمان داود عبد عون6217231511017126

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية سبأ المختلطةعلميمرتضى ناصر مهدي ناصر6218231511191032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية ميسلون للبناتعلميريام ناظم طالب كاظم6219231512080037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميحنين زمان خضير عمران6220231512134014

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية الرفعة للبناتعلميآمنه عباس ناصر حسين6221231512081001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الهاشمية للبنينعلمياحمد عبد الرزاق عباس حسين6222231511019029
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية ابن السكيت للبنينعلميزين العابدين اسد كاظم حسن6223231511040018

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية المجد للبنينعلميذو الفقار حيدر تومان عليوي6224231511025015

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الحلة للبنينعلميعلي اياد احمد محمد علي6225231511020169

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية بابل للبنينعلميسجاد سعد عباس محمد علي6226231511021040

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الهاشمية للبنينعلميذو الفقار هادي كاظم حمود6227231511019091

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي عبد الخالق حسن علي6228231511002184

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية بدر الكبرى المختلطةعلميسلوى جاسم عبد العباس محيسن6229231512199006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميمجتبى ابراهيم عريبي كاطع6230231511251136

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية البتول  للبناتعلميهند محمد حسن احمد6231231512104042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الكندي للبنينعلميزكريا حمد حسين عبيد6232231511007046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية شط العرب للبناتعلميآمال حامد كاظم حمزه6233231512124001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية االمام للبنينعلميسيف سلمان عبد هللا عويد6234231511013037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية االسكندرية للبنينعلميضياء سبع جلهم حمزه6235231511001049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية المدحتية للبناتعلميفاطمه عادل نصيف جاسم6236231512090184

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية صنعاء للبنينعلميسجاد حسين علي عبود6237231511011044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه ظافر سلمان كنان6238231512087159

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية شط العرب للبناتعلميشهد حسين حمزه كاظم6239231512124046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية بنت الهدى للبناتعلميمروه مخلد ابراهيم هاشم6240231512121066

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الكندي للبنينعلميعبد الرحمن رياض عبد الحمزه محمد6241231511007061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمينور كاظم جواد اسماعيل6242231512142154

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد سامي جابر حمود6243231511020267

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد جاسم جيران عبد6244231511002005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الهاشمية للبنينعلميكرار جاسم محمد طاهر6245231511019156

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية المدحتية للبنينعلميواثق عباس حمزه دهيلي6246231511017213

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية الحلة للبناتعلميفاطمه عادل عباس سلمان6247231512100039

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية النهروان المختلطةعلميرحاب كريم حصين كود6248231512181003

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الكرار المختلطةعلميزينب قحطان هاشم مغير6249231512175008

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية عشتار للبناتعلميبان حسن هادي عبد المنعم6250231512125013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد ابراهيم حسن علي6251231511067124

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميأيمان طالب زغير جاسم6252231512123002

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الحلة للبنينعلميرضا ناظم عباس محمد6253231511020118

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الطبرسي للبنينعلميمنتظر ثامر شهيد علي6254231511041026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية المحاويل للبناتعلمينور حسين عبد علي منهل6255231512115102

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الجهاد للبنينعلميحسين معن حسن عباس6256231511004036
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية بلقيس للبناتعلميدعاء صبار عباس كاظم6257231512120026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الثورة للبنينعلميعلي فارس رزاق محمد6258231511003111

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الطبري للبنينعلميعلي طالب ترتيب شدهان6259231511061040

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية االمام علي للبنينعلميأمير حمزه كاظم حمزه6260231511002038

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية االبرار للبنينعلميخضير عبيس محمد شباط6261231511059017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية ام البنين للبناتعلميزهراء عدنان كاظم حمزه6262231512091037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية طليطلة للبناتعلميحنان ثامر طالب مراد6263231512092034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية اآلمال للبناتعلميديانا مهدي هدام حمزه6264231512118020

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية ميسلون للبناتعلميرونق كاظم جواد عبيد6265231512080034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد حيدر عمار جواد حسن6266231511002253

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية ابن سينا للبنينعلميعلي محمد جبار حمزه6267231511029038

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية ميسلون للبناتعلميايالف دايخ خريبط رغيف6268231512080011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية الصديق للبنينعلمياحمد محمد عبد علي6269231511027004

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد راجح شهيد حسن6270231511006202

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية النجوم للبنينعلميذو الفقار محسن حمزه كاظم6271231511030017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الطليعة للبناتعلميسجى عبد الكريم عبد االمير نهام6272231512088203

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميهديل سالم عبد الحمزه عباس6273231512205014

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكفل للبنينعلميمحمد كاظم محمد حسين6274231511032089

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الرفعة للبناتعلميختام سلمان عبد غالي6275231512081015

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه احسان علي اسكندر6276231512087157

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية حلب المختلطةعلميزهراء محمد عبد االمير محمد6277231512201005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية ابن رشد للبناتعلميندى عبد الحسن محمد حسن6278231512099032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية االمام علي للبنينعلميقاسم فاضل عليوي داود6279231511002214

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية االمام للبنينعلميامير سامي عبيد عكموش6280231511013008

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الزهراء للبناتعلميسحر عالوي جميل كريم6281231512109145

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الحلة المسائية للبنينعلمينبراس مكصد حسان نجيب6282231511251167

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية المدحتية للبنينعلميخضر عالء خضير حسين6283231511017069

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية مهدي البصير للبناتعلميهدى عبد االله مصيخ حظي6284231512133016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية ام البنين للبناتعلميشهد رافد نصرهللا ناصر6285231512091056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية الحكيم للبنينعلميعلي باقر حسين مجباس6286231511044035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الفاو للبناتعلميرسل حامد سامي علي6287231512111030

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميشروق احمد فالح خلخال6288231512119105

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية االقتدار المختلطةعلميحسين طالب حسين محيل6289231511164016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الخنساء للبناتعلمينعم احمد عامر نعمه6290231512087184
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية الحلة للبناتعلميزينب حميد مزهر علي6291231512100027

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الحلة للبنينعلميامين عالء باقر رحيم6292231511020061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء قاسم حسن عبد الحسين6293231512109061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الزهراء للبناتعلميدعاء اسماعيل محمد حسن6294231512109069

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية االخوة المختلطةعلميحيدر كريم شبيب ظاهر6295231511212007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الجهاد للبنينعلميقاسم خضير عباس خضير6296231511004081

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية القاسم للبنينعلميعلي نايف قاسم حسين6297231511006168

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية السدة للبنينعلميماهر سالم حسين كاظم6298231511016081

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد محسن عبد علي حمادي6299231511002031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الباقر للبناتعلميشيماء مشتاق احمد محي6300231512105026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الكفاح للبناتعلميزهراء حسين عبدالهادي حسين6301231512113026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميريام نجم عبد الكاظم سلمان6302231512083007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الربيع للبناتعلميحوراء حماد عبيس شراد6303231512098024

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الطبري للبنينعلميعلي ابراهيم عالوي حران6304231511061029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية مهدي البصير للبناتعلميفرح سليم كريم رزوقي6305231512133009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الحلة للبناتعلميريام حيدر هادي عباس6306231512100022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المحاويل للبناتعلميرنا ذياب عبد الجابر عامر6307231512115046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438.3ثانوية التحرير للبناتعلمياالء محمد محي داود6308231512096010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الثورة للبناتعلميمريم محمد عبد عطيه6309231512086111

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلمياحمد عاصم نادر عبيد6310231511254001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الرحمن المختلطةعلميهيثم خالد عبد الزهرة ظاهر6311231511165049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية سيناء المختلطةعلمياحمد عيسى مهدي راهي6312231511206005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المسيب للبناتعلميخلود احمد عباس رشيد6313231512117051

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية ام البنين للبناتعلميحوراء اسماعيل ابراهيم محمد6314231512091017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية بيروت للبنينعلميعلي عماد فارس خضير6315231511022042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية بابل للبنينعلمياحمد ثائر عبيد هجول6316231511021002

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي محمد عطا هللا سعد6317231511052017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الجهاد للبنينعلميسيف احسان سعدون محمد6318231511004055

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الكرار المختلطةعلميزهراء يوسف حسين خضير6319231512175007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية ام البنين للبناتعلميتبارك مازن عدنان سلوم6320231512091013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الحلة للبنينعلميحسنين علي حمزه جاسم6321231511015016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الحلة للبنينعلميحسين علي هادي عبد هللا6322231511015019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الجامعة للبنينعلميياسر ثامر خضير عباس6323231511067171

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الجنائن للبناتعلميغفران حسين سريح غيدان6324231512102035
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية االسكندرية للبناتعلميزهراء جليل جبار عبيد6325231512094021

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الجهاد للبنينعلميحيدر ابراهيم حمزة حسين6326231511004037

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية بنت الهدى للبناتعلميرغد ناظم عبد الكاظم مهدي6327231512121030

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميمحمد سعيد حسين عباس6328231511251145

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الطف المختلطةعلميمسلم حسين هادي حسن6329231511177028

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية القاهرة المختلطةعلميضرغام حيدر منصور عبد الحسين6330231511178021

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية عشتار للبناتعلميهدى حيدر حبيب كريم6331231512125061

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية عشتار للبناتعلميزينب حسن ناصر حسن6332231512125029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المحاويل للبنينعلميوليد خالد منسي جاسم6333231511008172

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الطبري للبنينعلميعلي حمزاوي فالح عنون6334231511061035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية شط العرب للبناتعلميدعاء اكرم اسماعيل كريم6335231512124022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية االمام علي للبنينعلميليث رحيم مهدي علي6336231511002234

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية ذي قار للبنينعلميعلي يحيى زكي شاني6337231511024046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الربيع للبناتعلميهاجر كريم هباله مخيلف6338231512098109

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية اسماء للبناتعلميسجى بخيت نجرس سالم6339231512093065

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميامجد صباح مهدي بريهي6340231511188009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الطبري للبنينعلميحيدر حاكم عباس صبيح6341231511061019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية قرطبة للبناتعلميساره عبود علي غازي6342231512126046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية ميسلون للبناتعلميآيه محمد عبيد جاسم6343231512080005

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الهاشمية للبنينعلميحارث حسن عبيس عبود6344231511019045

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الحلة للبناتعلميايناس عبد هللا مجيد علي6345231512100007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية سبأ المختلطةعلميامير سمير مهدي حسون6346231511191006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الكفاح للبناتعلميصفاء مخيف محمدعلي عبد6347231512113042

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميهبه محسن عيدان ابراهيم6348231512205012

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية النيل للبنينعلميمحمد صبحي مغيض طاهر6349231511033187

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية طليطلة للبناتعلمييسر ابراهيم عليوي سعيد6350231512092133

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432.3ثانوية بابل للبنينعلميعلي حمزه مهدي حسون6351231511021056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية العامل للبنينعلميعلي حسين علي مصحب6352231511026031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية سنجار المختلطةعلميعلي طه عبود حسين6353231511189025

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية بنت الهدى للبناتعلميديار محمد وهاب محمد6354231512121026

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميفاطمه محمد تكليف سلمان6355231512123083

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الكندي للبنينعلمياحمد صالح الدين صابر حمه سعيد6356231511007010

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الزرقاء للبناتعلميتبارك علي سالم عباس6357231512108009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية اليقظة للبناتعلميفاطمه عيدان دوهان حسون6358231512089086
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المحاويل للبنينعلميصديد فوزي حمزه جواد6359231511008072

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الصديق للبنينعلميامجد حامد عبد الكاظم عبيس6360231511027007

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية النجوم للبنينعلميأحمد رحيم عبود عليوي6361231511030001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الشهيد الصدر للبنينعلميحيدر عبد الرحمن عبد الرضا محمد6362231511053015

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المدحتية للبناتعلميهدايه رحمن محمد جعفر6363231512090227

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الحلة للبنينعلميسيف حيدر عباس رشاد6364231511020144

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية568ثانوية المسعودي للبناتعلميياسمين رعد صخيل برغوث6365231512095069

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506اعدادية المسيب للبناتعلميأيات عبد الكريم عبيد ناصر6366231512117007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية المسيب للبناتعلميميس رياض ابراهيم اسماعيل6367231512117132

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية اسماء للبناتعلميغفران مجيد لهمود حالوب6368231512093088

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمياشرقت عامر عبد العباس علوان6369231512119017

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية المرتضى المختلطةعلميصفا عباس تايه عبيد6370231512185012

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية المسيب للبنينعلمياحمد عبد المهدي صالح مهدي6371231511009006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487ثانوية االنفال المختلطةعلميحسين سالم حسين عليوي6372231511169008

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية المحاويل للبناتعلميبدور عامر رديف مغير6373231512115025

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميأمنه غازي تركي عبد6374231512119006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الكندي للبنينعلميعلي عمار باقر جواد6375231511007088

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية المحاويل للبناتعلميريهام مؤيد عبد الكريم عبد الخضر6376231512115052

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية كوثا للبنينعلميصفاء مهدي حسن عبد6377231511051067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية التسامح المختلطةعلميكرار فيصل جري جبر6378231511192018

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية المسعودي للبناتعلميبنين صابر عجمي امين6379231512095016

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية المسيب للبناتعلميرسل حسن مهدي حسون6380231512117059

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية التسامح المختلطةعلميعيسى ثامر جبار كمر6381231511192014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية االمام علي للبنينعلميحيدر علي عبد الغفار جليل6382231511002103

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية المسيب للبناتعلميفاطمه عايد عبيد ناصر6383231512117116

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية االمام علي للبنينعلميجبر عبد الستار جبر حسون6384231511002062

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحلة للبنينعلميمصطفى صباح مسلم محمد6385231511020303

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميبسمه باسم طعمه عبد6386231512119034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية قرطبة للبناتعلميغفران مهيب صالح مهنى6387231512126061

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الحلة للبنينعلمياحمد حامد رسول حسن6388231511020016

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد هيثم عبيس دنوش6389231511052005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية عشتار للبناتعلميآيات عباس حساني هادي6390231512125009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية السجاد للبنينعلميعلي ستار عبد الجبار حسين6391231511031068

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية حيفا للبناتعلميزينب بادي خالوي صفر6392231512122030
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية مهدي البصير للبنينعلميحيدر علي حمد عبد الكاظم6393231511058011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االمام علي للبنينعلميمنتظر محمود جعفر عبود6394231511002300

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية العراق االهلية للبنينعلميوضاء ماجد سليم صاحب6395231511062041

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية المشروع للبنينعلميحمزه اسكندر سعود كاظم6396231511010035

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية القاهرة المختلطةعلميمريم خالد عبد هللا عواد6397231512178011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الكوثر للبناتعلميمريم محمد خضير عباس6398231512114114

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية المؤمل للبنينعلميفقار راجح احمد حميو6399231511060049

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية المسيب للبناتعلميسرى مهدي حسين حمزه6400231512117095

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية السدة للبناتعلميفاطمه علي شكر محمود6401231512110039

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المسيب للبناتعلميايمان رائد عبد العظيم حمزه6402231512117027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المحاويل للبناتعلميالزهراء سعدي مزهر عريبي6403231512115013

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المشروع للبنينعلميامير احمد دغش شلتاغ6404231511010017

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الفيحاء للبنينعلميسجاد عباس اسماعيل جاسم6405231511005066

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المحاويل للبناتعلميأيناس حسين منصور خاجي6406231512115006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الجنائن للبناتعلمينور مسلم صبار رضا6407231512102041

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية البتول  للبناتعلميبتول علي جابر عوده6408231512104006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الحوراء للبناتعلمينور الهدى هدير صبيح نصيف6409231512103075

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المحاويل للبنينعلميغيث حمزه جيجان سليم6410231511008112

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الكوثر للبناتعلميشدن عبد الكريم عباس حسين6411231512114074

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية االمام علي للبنينعلميحسنين فرحان تركي صكب6412231511002082

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية سنجار المختلطةعلمياحمد عادل درويش جبر6413231511189002

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الوركاء للبنينعلميسجاد جبر كاظم علي6414231511034038

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الثورة للبنينعلميحسين محمود حمزه رحيم6415231511003059

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الكوثر للبناتعلميوديان خالد عذاب ناصر6416231512114140

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميبشير عبد الحر عباس راضي6417231511188014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الكندي للبنينعلميمعتز عزيز صالح مهدي6418231511007122

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية عشتار للبناتعلميزينب سعد حسين عبيد6419231512125031

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميبالل رزاق عبد هللا فرمان6420231511251034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلميمحمد حامد لفته جوده6421231511254016

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الكوثر للبناتعلميطيف فالح نجم حمزه6422231512114090

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الغدير للبناتعلميصفا عباس خضير ذياب6423231512131026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية االمام علي للبنينعلميعبد الحسن حيدر عبد الحسن حمزه6424231511002143

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية عشتار للبناتعلميرهام قاسم راضي عبد6425231512125025

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الدستور للبنينعلميمحمد عبد علي حسوني سعيد6426231511018084
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الزهراء للبناتعلميضفاف علي عباس عزوز6427231512109166

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميصفا عامر باقر كاظم6428231512134029

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية العامل للبنينعلميمصطفى ثامر محمد علي عاشور6429231511026056

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الفيحاء للبنينعلمياحمد سالم محمد سعيد6430231511005004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الحلة للبناتعلميغفران فليح حسن سلمان6431231512100037

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب لقمان موسى كاظم6432231512127034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية المشروع للبنينعلميابراهيم محمد عطيوي زغير6433231511010002

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الثورة للبناتعلميشيماء نجم عبيد عسل6434231512086086

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميسرى حسن نجدي عبود6435231512134027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية بدر الكبرى المختلطةعلميمريم محمد حسن كاظم6436231512199007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية المسعودي للبناتعلمياشراق عباس كاظم محيميد6437231512095007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية بيروت للبنينعلميعالء كاظم عبيد حمزة6438231511022033

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية البيان للبنينعلميحسين عالء عبد الحسين عبود6439231511014026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الجهاد للبنينعلمياحمد حمزه نايف عبد هللا6440231511004015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشوملي للبنينعلميحسين ثامر طراد كاظم6441231511054036

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية العامل للبنينعلميحسين علي حمزه عباس6442231511026009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية قرطبة للبناتعلميريام غانم حامد كاظم6443231512126037

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الدوحة المختلطةعلميحيدر فالح حميد ضايف6444231511176011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية المستقبل للبناتعلميالهام حسن فاهم سلمان6445231512106006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الجزائر للبنينعلميعايد وليد علي سعيد6446231511043028

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االمام علي للبنينعلميزيد اياد عباس حسين6447231511002114

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد عامر صالح ربيع6448231511001101

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية التحرير للبناتعلميآمنه عباس كاظم سلمان6449231512096003

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الحلة للبنينعلميعالء ميثم اسعد عبيد6450231511015029

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المسيب للبنينعلميسيف عمار فزع محمد6451231511009060

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الحلة للبناتعلميزبيده صادق عاكف سلمان6452231512100023

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الشوملي للبنينعلميعباس عامر حسن مطرود6453231511054081

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الثورة للبنينعلمياحمد بشير علي عبد الحسين6454231511003007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية القاسم للبنينعلميليث صباح عبد الحسن عوده6455231511006194

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الحلة للبناتعلميزينب جواد كاظم عبيد6456231512100026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الطليعة للبناتعلميبنين فاضل عبيس عبود6457231512088055

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الجنائن للبناتعلميفاطمه الزهراء سالم عبدهللا زنكاح6458231512102036

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الجنائن للبناتعلميساره سالم هادي عبدالكاظم6459231512102024

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء كريم هادي خشان6460231512086063
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية االمام للبنينعلمياحمد هاني عبد علي عبد الحسين6461231511013004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الجزائر للبنينعلمييونس عقيل حسين كاظم6462231511043057

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميوليد ثائر كاظم هادي6463231511188082

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية اسماء للبناتعلميسجى تحسين جاسم محمد6464231512093066

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الوركاء للبناتعلميسميه مجيد خلف حريب6465231512079022

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الرفعة للبناتعلميسجى سالم كاظم زبار6466231512081031

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية ابن سينا للبنينعلمياشرف جليل عبد حسون6467231511029004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميليث عايد حسن عبد الساده6468231511251134

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المحاويل للبنينعلميمصطفى مهدي جيجان سليم6469231511008166

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلمينور عباس عبد االمير علي6470231512123099

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية القاهرة المختلطةعلمياحمد شاكر محمود سلمان6471231511178007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الطليعة للبناتعلميشهد حيدر هادي صالح6472231512088218

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية ميسلون للبناتعلميغفران عايد كاظم شباط6473231512080070

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية قرطبة للبناتعلمينبأ احمد حمزه حسن6474231512126068

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد محمود جعفر عبود6475231511002272

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الدستور للبنينعلميامير سالم جواد كاظم6476231511018012

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميانور عادل حميد ظاهر6477231511251028

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميزيد عالء حسن حمزه6478231511251068

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية بلقيس للبناتعلميلمياء سعد يوسف عبد6479231512120106

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية ابن سينا للبنينعلميفؤاد حمزه عساف مجمن6480231511029043

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الفاو للبناتعلميغفران عبد الكريم داود سلمان6481231512111054

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الجنائن للبناتعلمينهاد محمد مزاحم داود6482231512102039

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية النجوم للبناتعلميزبيده رأفت ياسين طه6483231512130017

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميايمان جليل صادق علي6484231512119027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الحوراء للبناتعلمينبأ ظاهر كامل جبار6485231512103074

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية ام البنين للبناتعلميشذى رحيم عبدعلي صفر6486231512091053

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الكندي للبنينعلميكاظم محمد كاظم حسن6487231511007098

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينعلمياكرم حسن عوده زعال6488231511258004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الجامعة للبنينعلميعايد احمد فالح سركال6489231511067082

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الكوثر للبناتعلميشفق محمد جابر معله6490231512114075

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الثورة للبناتعلميسرى عبد علي راضي حمادي6491231512086078

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية االبرار للبنينعلميحيدر احمد جاسم دبس6492231511059015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي هادي فاضل ظاهر6493231511008107

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الرواد المسائية للبنينعلميمسلم عقيل عبد حسين6494231511255042
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمحمد رضا حمود محمد6495231511012117

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية ابن السكيت للبنينعلميعبد هللا عدنان عبد هللا محمد6496231511040026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الكرار المختلطةعلميرسل علي عبود مكيص6497231512175004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الباقر للبنينعلميمحمد نبيل حسن علي6498231511046049

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الهاشمية للبنينعلميعلي رزاق مراد عبد الحسين6499231511019126

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية اسماء للبناتعلميمروه مردان هريود خضير6500231512093097

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الفجر المختلطةعلميمحمد صاحب هادي عسر6501231511173062

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية كوثا للبنينعلميضياء حسن عبد هللا مرزه6502231511051070

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الجامعة للبنينعلميامير عودة زغير فارس6503231511067019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية ذي قار للبنينعلميكرار علي حسين عليوي6504231511024049

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية البتول  للبناتعلميزهراء عبدالرضا ناصر حسين6505231512104019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميحنين ابراهيم سهيل عزيز6506231512119044

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميشيرين ثامر راضي خضير6507231512128027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية شط العرب للبناتعلميرباب ناظر منذر توفيق6508231512124028

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية بيروت للبنينعلميكرار حاتم عزيز نايف6509231511022047

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية اسماء للبناتعلمياسراء حيدر عبد مجيد6510231512093007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية حيفا للبناتعلمينور احمد كريم خضير6511231512122047

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي محمد شنان ديكان6512231511004076

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية البيان للبنينعلميمحمد حيدر حفظي عبد الصاحب6513231511014090

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الباقر للبنينعلميليث محمد هادي عمران6514231511046043

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الطف المختلطةعلميمرتضى سليم حسين علي6515231511177026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية اسماء للبناتعلميعهود رسول جواد كاظم6516231512093084

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الهاشمية للبنينعلميأمير كريم بدر عبد الحمزة6517231511019011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية قرطبة للبناتعلمياطياف يقضان مهدي ابراهيم6518231512126006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميعلياء محمد محسن ناهي6519231512119124

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية االمام علي للبنينعلميمرتضى حسين عبد حسن6520231511002280

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية حلب المختلطةعلميحسين علي مطير فجر6521231511201005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الحوراء للبناتعلميماجده مصدق علي عبد6522231512103066

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية بنت الهدى للبناتعلميدنيا عباس فاضل حمزه6523231512121025

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميعال عادل عريبي حمود6524231512083011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية اسماء للبناتعلميحنين ستار حميدي نجيل6525231512093027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية كوثا للبنينعلميشهاب سرحان موشان جفجاف6526231511051066

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمنذر كاظم عبد صحن6527231511052027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية اسماء للبناتعلميساره كاظم سعيدان دليمي6528231512093064
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية المجد للبنينعلميفائز هاشم خوام حالوي6529231511025033

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الجامعة للبنينعلميسامان مالك تويه عجيل6530231511067067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية السدة للبنينعلمينبيل حسن فليح حسن6531231511016102

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الفجر المختلطةعلميمنذر محمد حميد عبد6532231511173072

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الجماهير المختلطةعلميعلي حسون عبيس علي6533231511183036

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية المحاويل للبنينعلميرسول غذيوي هجار داود6534231511008058

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية الجزائر للبنينعلمياحمد قاسم فاضل نور6535231511043006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية ابن السكيت للبنينعلميأحمد عبد الكريم عطيه يعقوب6536231511040002

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الكندي للبنينعلميحسين رعد حميد شبيب6537231511007032

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمحمود حامد ابراهيم عناد6538231511012130

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية الفراتين االهلية للبنينعلميحسين كريم عبد مسلم6539231511048006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية الباقر للبناتعلميمريم حسين كريم جبر6540231512105033

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الشوملي للبنينعلميعبد هللا حاتم جميل هادي6541231511054087

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الشوملي للبنينعلميعقيل علي جواد عبد المهدي6542231511054091

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميزينب رعد عبيس عبيد6543231512119080

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية ميسلون للبناتعلميهبه حيدر ابراهيم محمد6544231512080091

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الكندي للبنينعلميهمام رياض سعدي جعفر6545231511007125

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية القاهرة المختلطةعلميوضاح موفق عبد هللا عواد6546231511178043

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلمياوراس جواد كاظم جميل6547231512138009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الكرار المختلطةعلميطيبه مجيد عبيد عيدان6548231512175013

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية السجاد للبنينعلميايهاب عبد الرزاق ناجي فيصل6549231511031018

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية البيان للبنينعلميليث رزاق جاسم محمد6550231511014085

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية المسيب للبنينعلميامير انور عبد عون حسون6551231511009016

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعلي اشرف عبد الرسول عبد الحسين6552231511251098

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الثورة للبنينعلميابراهيم هيثم كاظم ابراهيم6553231511003006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية حيفا للبناتعلميهدى غازي حسن سلمان6554231512122052

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية االمام علي للبنينعلميأحمد عبد الحسن علوان علي6555231511002018

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية النيل للبنينعلميرسول غانم جميل لفتة6556231511033078

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية الدستور للبنينعلمياحمد عالء نجم عبود6557231511018006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية االسكندرية للبنينعلميماهر كريم طالب نزال6558231511001092

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية النيل للبنينعلميصفاء جبار كاظم نهابة6559231511033106

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398ثانوية الجامعة للبنينعلميحسين علي عزال حداد6560231511067036

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية العامل للبنينعلميعبد هللا نبيل رشيد حسين6561231511026027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398ثانوية الوركاء للبناتعلميوجدان هشام محمدعلي عبد6562231512079038

257 من 193صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية الثورة للبنينعلميعلي عادل بدر احمد6563231511003104

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية بابل االهلية للبناتعلميعال كاظم ثجيل جيثوم6564231512097006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397ثانوية المسعودي للبناتعلميضحى فاضل حسين عوده6565231512095044

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية الفجر المختلطةعلميحاتم كريم هادي حسين6566231511173015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية ابن السكيت للبنينعلمييوسف علي غني محمد6567231511040069

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد فرحان حبيب موسى6568231511005131

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الثورة للبنينعلميحسين غازي ابراهيم عبد6569231511003056

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميحيدر عماد جاسم عطا هللا6570231511251061

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميكرار ناظم جاسم محسن6571231511166032

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميمحمد نعمه حسين عباس6572231511251151

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الدستور للبنينعلميبشير عماد طالب كطوف6573231511018018

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الدستور للبنينعلميسجاد مهدي شهيد حسن6574231511018043

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الطبري للبنينعلميمرتضى عباس ابراهيم حسن6575231511061061

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الطبري للبنينعلميعلي سالم ناظم عزوز6576231511061037

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية حطين للبنينعلميانمار قاسم كاظم ذياب6577231511023008

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الفضائل للبناتعلميايات عادل عبدالهادي عمران6578231512112003

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحيدر وناس حسين يونس6579231511012050

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الكفاح للبناتعلميرانيه صاحب كاظم رسن6580231512113021

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية النجوم للبنينعلميحسين شاكر محمود فالمرز6581231511030011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية النيل للبنينعلميحسين كتاب علي سعيد6582231511033060

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الرحمن المختلطةعلميضرغام حبيب هاشم محمد6583231511165019

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الزرقاء للبناتعلميسرى كاظم سلمان محمود6584231512108028

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الدستور للبنينعلميعلي عباس علي حسين6585231511018061

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الكفاح للبناتعلميبنين نجم عبدهللا كاظم6586231512113011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميشهد مكي كاظم راضي6587231512188035

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الزاكيات للبناتعلميفاطمة عبد هللا سليمان احمد6588231512135010

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الجنائن للبناتعلميرنده كاظم علي اكبر خضر6589231512102013

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية البيان للبنينعلمياكرم فزع جياد ياسين6590231511014012

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الدوحة المختلطةعلميعلي سالم عبد العباس علوان6591231511176027

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االمام علي للبنينعلميجواد غازي خير هللا ابراهيم6592231511002066

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الطبري للبنينعلمييوسف رعد جابر حمود6593231511061071

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميكرار وناس حسين يونس6594231511012109

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية االنفال المختلطةعلميعلي محمد عباس فارس6595231511169024

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الجامعة للبنينعلميعلي حيدر ناصر جاسم6596231511067097
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية االقتدار المختلطةعلميمنذر رزاق علي شدهان6597231511164064

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية االمام علي للبنينعلميسجاد رياض كريدي حاجم6598231511002124

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الهاشمية للبنينعلميادريس كريم عبيس هندول6599231511019036

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الهاشمية للبنينعلميمنتظر كاظم فرهود حسن6600231511019196

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية االعالم للبنينعلميياسر رضا تقي رضا6601231511066024

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الجامعة للبنينعلميكاظم رعد سعدي مهدي6602231511067117

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميغفران فالح جابر عبد6603231512123078

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الشوملي للبنينعلميمحمد جاسم محمد هاشم6604231511054139

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية االسكندرية للبنينعلميعالء عمران عباس فاضل6605231511001063

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية شط العرب للبناتعلميمروه احمد رزاق محمود6606231512124061

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الغدير للبناتعلميسجا محسن خضير محمد6607231512131020

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية مأرب للبنينعلميحسين حاكم عطية حميدي6608231511049014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الخليج العربي المختلطةعلمياحمد حمزة عبد العالي حسن6609231511166001

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519ثانوية عبد المطلب للبناتعلميميساء زكي يحيى عبد الوهاب6610231512136024

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية السدة للبناتعلميدعاء مجيد حميد عبدالحسين6611231512110018

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492ثانوية السدة للبناتعلميياسمين حسن كاظم حياوي6612231512110054

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية مأرب للبنينعلميوسام عباس عبد علي ناجي6613231511049059

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية المسيب للبنينعلميعلي ثامر غازي حسين6614231511009084

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية مأرب للبنينعلميعباس عبد الزهره عبد الحسين عبيد6615231511049035

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الكوثر للبناتعلميأبتسام صائب أحمد شاكر6616231512114001

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الغساسنة للبناتعلمياالء نجم عبد مرزه6617231512077009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية الصادق المختلطةعلميحمزه يحيى جابر كاظم6618231511172014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الزهراء للبناتعلميطيبه عبد الجواد حميد شخير6619231512109168

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية القدس للبنينعلميفراس شيت حيدر شيت6620231511055053

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الرحمن المختلطةعلميامير جبار عبطان مراد6621231511165004

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الدوحة المختلطةعلميعلي حمزه عناد هدام6622231511176025

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية القاسم للبنينعلميعلي محمد حمزه دحام6623231511006163

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الشوملي للبنينعلميعباس جميل عبد حسين6624231511054077

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الثورة للبنينعلميمشتاق حسين عبد علي حمزه6625231511003151

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الجامعة للبنينعلميهاشم محمد جاسم محمد6626231511067168

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المدحتية للبنينعلميكرار سلمان كاظم عبد6627231511017165

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية المؤمل للبنينعلميعلي ناصر حنظل عطيه6628231511060045

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الدوحة المختلطةعلميرائد رياض زغير لحيدي6629231511176014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الخلود للبناتعلمينور جبار محسن كريم6630231512137043
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية المؤمل للبنينعلميحيدر علي تايه جبر6631231511060021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميزينب حيدر جواد كاظم6632231512188022

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية اآلمال للبناتعلميرسل عباس كاظم حمزه6633231512118021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعباس صالح ارغيف عبود6634231511251087

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الشوملي للبنينعلميعلي رضا شمران كزار6635231511054107

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الهاشمية للبنينعلميعلي ابراهيم جاري علي6636231511019120

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية بلقيس للبناتعلميدعاء محمد جواد كاظم6637231512120027

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية المدحتية للبنينعلميمصطفى سامي مطر عبيد6638231511017203

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميتبارك علي حسن شنيور6639231512134012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميفاطمه فاضل محسن حسين6640231512166018

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعباس سلمان كاظم عبد6641231511251086

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية الجماهير المختلطةعلميعباس لفتة عبد علي حسن6642231511183031

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396ثانوية الحكيم للبنينعلميحسنين باسم شاكر عطيه6643231511044010

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعلي حسين عزال حداد6644231511012078

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394ثانوية المناذرة للبناتعلميزينب حسين عباس كاظم6645231512078035

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية عشتار للبناتعلميهدى هادي كاظم جاسم6646231512125062

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميحسن محمود عبيد صايل6647231511251041

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية الكندي للبنينعلميالحمزه مجيد عليوي عبيد6648231511007017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميسجاد محمد ناجي عبود6649231511251071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392ثانوية االسكندرية للبناتعلميبنين عالء لفته حنون6650231512094009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين علميعلي سعد عبد عون خنياب6651231511036019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392ثانوية النيل للبنينعلميزاهر عامر دحام جدعان6652231511033081

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية391ثانوية النيل للبنينعلميرياض كاظم جاسم محمد6653231511033080

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية391ثانوية العراق االهلية للبنينعلميأمير عبد الرزاق عبد اللطيف محمد صالح6654231511062002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية390اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميمحمد فارس جوده علوان6655231511012126

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية بنت الهدى للبناتعلميعلياء سلمان عويد خابور6656231512121055

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية387ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسن فارس صاحب عباس6657231511029011

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية387ثانوية المناذرة للبناتعلمينبراس والي عبيد علي6658231512078053

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية الغدير للبناتعلميانغام شعبان حوران مطر6659231512131008

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الهاشمية للبنينعلميياسر عبادة مدور جاسم6660231511019204

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الهاشمية للبنينعلميجميل عبد الرضا كاظم حسن6661231511019044

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الهاشمية للبنينعلميميثم محمود صبار جعفر6662231511019199

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميكرار علي شاكر راضي6663231511012107

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الخنساء للبناتعلميمالك كاظم كريم موسى6664231512087175
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية519ثانوية النجوم للبناتعلميحنين هادي كاظم منكاش6665231512130010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية513ثانوية الكفاح للبناتعلميساره عامر حسين علي6666231512113037

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية510ثانوية الفرزدق للبنينعلميابراهيم حسين حسن علي6667231511050002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية509ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميامير سليم محسن دخيل6668231511188010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية508ثانوية الرحمن المختلطةعلميمنتظر طالب ياسين رسن6669231511165046

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية507ثانوية الباقر للبناتعلميياسمين عصام عباس هجيج6670231512105047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية504ثانوية الطبري للبنينعلميمحمد عمران رسن كاظم6671231511061059

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية االقتدار المختلطةعلميحسين صالح هادي كاظم6672231511164015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية الفيحاء للبنينعلميرحيم كريم دخيل محمد6673231511005053

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503ثانوية الحلة للبنينعلميمرتضى عدنان عباس مبارك6674231511015046

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية502ثانوية الحلة للبناتعلميمروه ياسين نور ياسين6675231512100045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية الجهاد للبنينعلميأحمد فالح طالب حنتوش6676231511004004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية الرشيد للبنينعلمياحمد سجاد عبدالحسين محمد6677231511065001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية البشائر للبنينعلميعباس فاضل عبد الحمزه محمد6678231511028017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية االنفال المختلطةعلميزين العابدين علي خليل ناصر6679231511169011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية القاسم للبنينعلميامير عبد الكريم نعمه راضي6680231511006027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الشوملي للبنينعلميمرتضى حمزه فريج عبود6681231511054154

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الكفل للبنينعلميسالم شمران ناهض رديف6682231511032047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميتبارك محمود موسى علي6683231512271007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية الحكيم للبنينعلميأمير فايز عيدان شبيب6684231511044005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية الصادق المختلطةعلميرامي رضا سواد عبادي6685231511172018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية القاسم المسائية للبنينادبينزار عدنان جبر عبد6686231521252052

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية484ثانوية المؤمل للبنينادبيعلي جبار عطية عباس6687231521060039

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية اليقظة للبناتادبيغفران وليد زاير كاظم6688231522089036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية مهدي البصير للبنينادبيفاضل سعدون هاتف فضل6689231521058012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية االندلس للبنينادبيسجاد فؤاد هالل حسين6690231521042023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد هللا كريم كاظم زبار6691231521008053

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية النهروان المختلطةادبياكرم حميد علوان عبد6692231521181005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيحسنين حمادي حسين علي6693231521037015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى مهدي عباس ثعبان6694231522109101

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيشمس سليم حمزه محمد6695231522123029

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيتحسين عطيه حمزه عبود6696231521168011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية البيان للبنينادبيمحمد سليم عجيل طارش6697231521014079

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية المنتظر المختلطةادبيغيث عباس فهد جبر6698231521196018

257 من 197صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الزهراء للبناتادبيغيداء صبار حسين عبيس6699231522109080

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبييحيى كاظم جواد حسن6700231521038063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الفجر المختلطةادبيمثنى حامد شياع عزيز6701231521173066

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد شهاب حميد خليفه6702231521012007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية المسعودي للبناتادبيميس وليد سلمان حسين6703231522095046

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية القاسم للبنينادبيكاظم جواد كاظم جبر6704231521006063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية االندلس للبنينادبيعباس رحمن جاسم حسون6705231521042026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية الطبري للبنينادبيسامر حسن عبد طالك6706231521061022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيرضوان خالد خلف مظلوم6707231521255038

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية المسعودي للبناتادبيهناء قاسم منصور حسين6708231522095057

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية السدة للبنينادبيليث احسان علي جواد6709231521016071

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحميد حطاب مهلهل حسين6710231521012024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحنين حمزه عباس عليوي6711231522119029

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد حسين نصر عبد6712231521183005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى جواد كاظم عبد الزهره6713231521004092

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية االسكندرية للبنينادبيأحمد مثنى احمد عوده6714231521001001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية النجاة للبناتادبيانعام خالد ذياب محمد6715231522139006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية554اعدادية الربيع للبناتعلميساره جواد كاظم عبد6716231512098063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية547الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين علميصباح مرزه حميد عبد6717231511035015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية515ثانوية الصادق المختلطةعلميريام عادل نعمه نجيب6718231512172006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية513ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميهبه عبد العباس جابر مصطفى6719231512138058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية511ثانوية عبد المطلب للبناتعلميهدى اياد ديلي منذور6720231512136029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية ام البنين للبناتعلمينوار مهدي راضي حمد6721231512091084

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية509اعدادية الزهراء للبناتعلميرحيمه خيري عبد هللا جاسم6722231512109087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية الحلة للبنينعلميسيف امير علي جاسم6723231511020142

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية المدحتية للبنينعلمياحمد نعمه هادي حسن6724231511017018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية508ثانوية مأرب للبنينعلميأمير قيس هادي علي6725231511049002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية506ثانوية الباقر للبنينعلميذو الفقار بدر جاسم حسين6726231511046018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية505ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميعباس محمد ابراهيم عباس6727231511188037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية الخلود للبناتعلميأثمار ساجت هاشم علي6728231512137001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الغساسنة للبناتعلميزهراء طالب حسين حمزة6729231512077028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الفجر المختلطةعلميعباس حميد كاظم اعور6730231511173034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية عرفات المختلطةعلمياحمد نجم عبد جامود6731231511161002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية الجمهورية للبنينعلميعلي حسان جاسم كاظم6732231511057018
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية494إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميزينب محسن كاظم شنان6733231512205006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميزهراء سعود عبيد عناد6734231512141016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الربيع للبناتعلميرفل ناصر حسين عطيه6735231512098035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية القاسم للبنينعلميقاسم جبر جاسم حسون6736231511006171

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميدعاء مهدي رسول حمزه6737231512127019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484ثانوية المناذرة للبناتعلمياسراء حسن علي حسين6738231512078003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية زهرة الفرات للبناتعلميزينب علي حسين محمد6739231512146007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعباس محسن محمد عبد هللا6740231511251090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين حسن حسين باقر6741231512127012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الخنساء للبناتعلميدانيه صالح هادي عبد جاسم6742231512087059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميسكينة عقيل مهنة سلطان6743231512271024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية الصادق المختلطةعلميسجاد طالب نعمان حنتوش6744231511172024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الزهراء للبناتعلميسلوى يوسف مطر محمد6745231512109151

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية اليقظة للبناتعلميمائدة رحيم عزيز شاني6746231512089092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الثورة للبناتعلميزينب رعد خليل ابراهيم6747231512086068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية سنجار المختلطةعلميبهاء فاضل بهاء غزاي6748231511189006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية الشهيد الصدر للبنينعلميكاظم حسين ياس سحاب6749231511053028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الزهراء للبناتعلميبتول عالم كاظم شنباره6750231512109038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية عبد المطلب للبناتعلميآيمان عباس فاضل عيجه6751231512136004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الربيع للبناتعلميعال جياد حسن موسى6752231512098072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياميمه مثنى صالح صادق6753231512142012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االقتدار المختلطةعلميسيف محمد حمزه شناوه6754231511164025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية المحاويل للبناتعلميسراب عبد الكريم نجم عبد6755231512115069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميساره عواد جاسم حسين6756231512123055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية المسيب للبناتعلميايناس علي حمزه جراد6757231512117028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد حسين صاحب مهدي6758231511002249

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميسجاد حمزه نعمه عبود6759231511188029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية المدحتية للبنينعلميمرتضى قاسم حسن خضير6760231511017199

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية بيروت للبنينعلميعلي حسين حميد رويض6761231511022035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية حلب المختلطةعلميعباس سعيد كاظم مدب6762231511201011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية بلقيس للبناتعلميمياسه ثامر حاكم كاظم6763231512120113

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية االنفال المختلطةعلمياسماء عبد الحمزه خلف حبيب6764231512169002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية السدة للبنينعلميحميد علي حميد مخيف6765231511016035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية شط العرب للبناتعلميآيات عبد الرضا كاظم عبعوب6766231512124005
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية الجامعة للبنينعلميسيف عماد مطر نفس6767231511067078

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية المستقبل للبناتعلميزينب يوسف مهدي ناجي6768231512106022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميكرار حيدر جاسم محمد6769231511251128

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الفضائل للبناتعلمينوره حمزة حسين عطيه6770231512112031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية التوحيد المختلطةعلميأيه حمزه حسين الفي6771231512204003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية اآلمال للبناتعلميزهراء حميد عبيد جاسم6772231512118027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية مريم العذراء للبناتعلميرسل عبدالرحيم حميد عبد عون6773231512082013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية المرتضى المختلطةعلميأمجد ذياب سرحان مطر6774231511185006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب وسام عباس هجيج6775231512088184

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الجمهورية للبنينعلميحسين علي جابر مهدي6776231511057009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية السدة للبنينعلميمحمد منذر رزاق عبود6777231511016090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية المناذرة للبناتعلميأيمان حامد شمخي جبار6778231512078001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الحلة للبنينعلميكرار يحيى علي لفته6779231511020245

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الخنساء للبناتعلميساره سالم هادي بريسم6780231512087122

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية الصادق المختلطةعلميمالك ناظم هاشم حسون6781231512172014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية بلقيس للبناتعلميرويده زيد موسى مباشر6782231512120035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلمياحمد كاظم حسين هجيرس6783231511012012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية التوحيد المختلطةعلميأمال حمزه حسين الفي6784231512204001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم جبار جاسم حمادي6785231512109201

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميافراح عصام غني مهدي6786231512134003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الثورة للبناتعلميدعاء صباح كريم رزوقي6787231512086038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية النيل للبنينعلميمحمد عبد الرضا علوان كاظم6788231511033191

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميسحر اياد سالم اسماعيل6789231512188030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية البتول  للبناتعلميوفاء خضير عباس داود6790231512104043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد علي هادي حميدي6791231511006010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميرعد مال هللا عبد حسن6792231511251065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب محمد جاسم زويد6793231512127037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية حطين للبنينعلميمخلد جميل لفته كاظم6794231511023030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الجنائن للبناتعلميخديجه سعد مزاحم داود6795231512102009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الصادق المختلطةعلميساره رسول عبد الرضا حمزه6796231512172008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية طليطلة للبناتعلميسجى خالد عبد االمير كريم6797231512092086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الشوملي للبنينعلميفراس منعم عبيد موسى6798231511054122

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلمييوسف علي رحيم محمد6799231511012151

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية العراق االهلية للبنينعلميزين العابدين حسين جاسم عبد6800231511062009
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية عبد المطلب للبناتعلميبصائر ساجت لفته حسين6801231512136007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميهدى علي ياور حسين6802231512138063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الغساسنة للبناتعلميزينب ناصر احميد اشالكه6803231512077042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميفاطمه هادي عزيز عمران6804231512141028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية بنت الهدى للبناتعلميمنه هللا فالح عبد الحسن عنون6805231512121071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية بنت الهدى للبناتعلميمريم حيدر حسن عبد االمير6806231512121068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية المدحتية للبناتعلميطيبه ستار جبار سالم6807231512090161

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الفرزدق للبنينعلميصفاء سالم مطر نعمان6808231511050015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الزرقاء للبناتعلميسجى محمد طالب علي6809231512108027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية االفاق للبناتعلمينور عباس جعفر مفتاح6810231512144027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الحلة للبنينعلميقاسم محمد عبد رشيد6811231511020237

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الفاو للبناتعلميايه صالح مكطوف عبد علي6812231512111011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية مهدي البصير للبناتعلمينور علي كريم حسين6813231512133012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الحلة للبنينعلميعلي عادل مصبح رزوقي6814231511015033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميثائر اياد جواد حسن6815231511188015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية سيناء المختلطةعلميجاسم محمد مهدي نهابه6816231511206010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الفرزدق للبنينعلميحسن عبد الهادي نور حسين6817231511050009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الزهراء للبناتعلميساره عبد الهادي حمزه عبيد6818231512109137

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية السدة للبنينعلميمصطفى محمود كوتاوي حسن6819231511016098

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية المرتضى المختلطةعلميرواء حمزة عبس طاهر6820231512185008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية كوثا للبنينعلمياحمد عباس علوان جبر6821231511051010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية المناذرة للبناتعلميوالء علي حسين عطيه6822231512078064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميرامي عادل نعمة نجيب6823231511166012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد ضياء علي حسن6824231511067138

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية البيان للبنينعلميحيدر محمد كاظم حميدي6825231511014034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية ابن سينا للبنينعلميعلي ياس خضير عباس6826231511029041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية بلقيس للبناتعلمينور الهدى واثق كاظم حسين6827231512120117

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية بنت الهدى للبناتعلميحنان سعد حسين كاظم6828231512121017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الثورة للبناتعلميحوراء ابراهيم عباس محمد6829231512086033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الزهراء للبناتعلميسهر عبد الحسن ناصر حسين6830231512109153

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية بنت الهدى للبناتعلميهدى هادي صبيح يوسف6831231512121081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية المستنصرية االهلية للبناتعلميحنين صفاء راضي عبود6832231512138016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الغدير للبناتعلمياالء علي حسين حمزه6833231512131004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية بنت الهدى للبناتعلميضي محمد حسن قسمه6834231512121052
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية االمام علي للبنينعلميامجد جاسم نفنوف نجم6835231511002053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الزاكيات للبناتعلميشهد فوزي حامد منعم6836231512135009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد عبد الزهره مالك عبد الساده6837231511006008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الحلة للبنينعلميياسر احمد جبار ناهي6838231511015051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية بابل األهلية للبنينعلميعلي عادل عبد المنعم عبد المحسن6839231511039044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية التوحيد المختلطةعلميمرتضى راشد رضا غائب6840231511204030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية المسيب للبناتعلميوديان محمد احمد فواز6841231512117148

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الجهاد للبنينعلميمصطفى منذر هادي مصطفى6842231511004111

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الثورة للبناتعلمياسراء احمد جاسم كاظم6843231512086007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي حسن عباس اسود6844231511002163

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية شط العرب للبناتعلميهيلين ثامر محمود حمزه6845231512124082

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميبشرى ابراهيم عباس هادي6846231512188010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية ابن رشد للبناتعلمياسراء شعالن عاصي كسوب6847231512099002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الغساسنة للبناتعلميحوراء حفظي عبود ادشيش6848231512077016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الثورة للبناتعلميفرقان محمد غالي حسين6849231512086103

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الكفاح للبناتعلميزهراء عبدالوهاب عبدزيد سكر6850231512113027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية كوثا للبنينعلميضياء عامر زويد خليف6851231511051071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية البشائر للبنينعلميجالل احمد حسن محمد6852231511028005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزينب عبد الكريم رزوقي صالح6853231512142079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية بنت الهدى للبناتعلميتبارك أحمد كاظم عبد6854231512121015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميسلمى فاضل عبد الحمزه عنون6855231512271025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الدستور للبنينعلمياحمد ناطق عبد الهاني جبار6856231511018010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية المناذرة للبناتعلميحنين حمزه عبد الحر عبد هللا6857231512078014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشوملي للبنينعلميمحمد حاتم حسن كاظم6858231511054140

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى وهاب عبد العباس عبد هللا6859231511002296

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية العامل للبنينعلميحسن عالء جاسم كريم6860231511026007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية القاسم للبنينعلميزيد راجح طالب حاجم6861231511006093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الحلة للبنينعلميابو الحسن سعد خضر خلف6862231511020014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد علي عباس رحيم6863231511007110

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميكرار عدنان جدوع مالك6864231511012105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الجامعة للبنينعلمياحمد شعالن كاظم موسى6865231511067008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية ام البنين للبناتعلميسجى عدنان كاظم علوان6866231512091050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية اسماء للبناتعلميمنال وهاب حسن جياد6867231512093102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية سبأ المختلطةعلميمحمد علي حسين علي حسين6868231511191028
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميساره علي حسين كاظم6869231512123054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية بابل للبنينعلميزين العابدين حيدر غني عبد الحسين6870231511021037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية القاسم للبنينعلميحسين حامد عاصي عبيد6871231511006058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد حسن سايب صعيب6872231521012004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب كريم عبدالحسن منسي6873231522082013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي ميثم عباس جبار6874231521012045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية الخلود للبناتادبيريام حسن حسين جاسم6875231522137009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية بلقيس للبناتادبيمها جواد خضير عبيس6876231522120032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية البيان للبنينادبيعلي عبد العظيم فرحان دوهان6877231521014058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية المدحتية للبنينادبيكرار محسن راضي حمزه6878231521017075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية بيروت للبنينادبيامير احمد حسن علي6879231521022005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الخنساء للبناتادبينور شمخي موحان عبادي6880231522087050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الطليعة للبناتادبيوجدان فرحان راضي كاظم6881231522088043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيرفل عادل صادق عبود6882231522142009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الجامعة للبنينادبيبشار عبد الكاظم محمد حسين6883231521067009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية البيان للبنينادبيعلي صادق عبيس حسين6884231521014057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية المشروع للبنينادبيعمار كاظم حسين ذياب6885231521010108

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية شط العرب للبناتادبيديار عبد هللا جاسم حسين6886231522124010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447الخارجياتادبيبراء خالد صاحب سلمان6887231522401007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الدستور للبنينادبيمرتضى محمد طالب عباس6888231521018058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيكرار عباس كطوف سلمان6889231521257043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الزهراء للبناتادبيصفا جواد كاظم روضان6890231522109074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االمام علي للبنينادبيزيد عدنان عبد الحمزه عطيه6891231521002030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمصطفى قاسم عبد الجواد جبر6892231521252049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية النيل للبنينادبيليث علي زبار زايد6893231521033063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء حسين جاسم لفته6894231522083021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية المسيب للبنينادبيكرار عالء جاسم محمد6895231521009074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد يونس جاسم هدار6896231521003103

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية السدة للبنينادبيمحمد حيدر عبد هللا كاظم6897231521016076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية بنت الهدى للبناتادبينوره عباس دانه عبيس6898231522121040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية االندلس للبنينادبيعمار علي حسين هاشم6899231521042041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيمقتدى حسن يحيى حسين6900231521205030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمنتظر رسم محمد عبد6901231521199017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين عبد الصاحب مسعود شنيار6902231521029006
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية الزرقاء للبناتادبيزينب حسن جليل علوان6903231522108019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية صفين المختلطةادبيمهيمن حميد عبد عون مزهر6904231521195026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيزينب محمد حسين عبد6905231522163010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء حمزة هاشم محيميد6906231522107024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية المسعودي للبناتادبينور علي خليل ابراهيم6907231522095053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن ابراهيم حسن عاشور6908231521005008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440الخارجياتادبينرجس حسين عيدان6909231522401027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية كوثا للبنينادبيمصطفى حسن ديكان شياع6910231521051094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الجزائر للبنينادبيأرسالن عليوي حسين حمزه6911231521043001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد مهدي عبد الرضا حبيب عبد الحسين6912231521020046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيأحمد خضير عباس كاظم6913231521166001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية ام البنين للبناتادبيامواج عبدالخضر كاظم سردي6914231522091008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء سعيد حسن عناد6915231522105015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الجزائر للبنينادبيكاظم ابراهيم شهيد ابراهيم6916231521043045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية ابن سينا للبنينادبيمروان احمد كامل اديب6917231521029034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية النيل للبنينادبيالحكم فارس صاحب محمد6918231521033009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية اسماء للبناتادبيسهاد محسن عبد الهادي عبيد6919231522093060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد محمد عبد الزهره ابراهيم6920231522087029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية االمام علي للبنينادبيسجاد حيدر عليوي ناصر6921231521002031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية االمام علي للبنينادبيمصطفى جبار جواد كاظم6922231521002070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد جواد كاظم ذاري6923231521020042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الرفعة للبناتادبيآمنه جعفر مظلوم حلبوص6924231522081003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الحلة للبناتادبيهدير وسيم عبد االمير حسين6925231522100046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية دجلة للبناتادبيآيات خالد محمد ابراهيم6926231522107003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد فرحان جابر طاهر6927231521002065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيزهراء جاسم جرو حمادي6928231522199005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيضحى حاكم جاسم زايد6929231522145018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية اآلمال للبناتادبياميره حسين كريم عباس6930231522118003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية بلقيس للبناتادبيذؤآبه عامر حبيب حمزه6931231522120010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية النجوم للبناتادبيرحاب عبد االمير علي حسون6932231522130014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية عشتار للبناتادبيزمن صفاء جاسم طليفح6933231522125033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الجزائر للبنينادبييوسف عباس يوسف جابر6934231521043072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ابن السكيت للبنينادبيطارق زيد نومان خلف6935231521040018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الثورة للبنينادبيسيف الدين عالء عبد الحسين عوده6936231521003053
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيسمير حمزه حسين علي6937231521250022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الثورة للبنينادبيحسن سالم حسن عبيد6938231521003026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435.9ثانوية التحرير للبناتادبياشواق صالح مرزه محسن6939231522096003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيحمزة كاظم حارث فرج6940231521037017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية القدس للبنينادبيحسين علي باير هديد6941231521055019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب فاضل عبد داود6942231522090034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب موسى نزار علي6943231522090035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيحنين حسن حمزه حسن6944231522208006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الثورة للبنينادبيحسنين باسم شاكر عبيد6945231521003028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية المرتضى المختلطةادبيميثم حسين حلو حسون6946231521185020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الخنساء للبناتادبياسراء محمد حسن عمران6947231522087003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الخنساء للبناتادبياشرقت خالد شهيد راضي6948231522087004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية عبد المطلب للبناتادبيهدى مسلم رزاق عكيلي6949231522136031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية دجلة للبناتادبيسفانه علي ناجي جلعوط6950231522107032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الدستور للبنينادبيمسلم عباس مخيف حسون6951231521018059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيامير علي حسين عباس6952231521012012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الصادق المختلطةادبيزهير شاكر عبد االمير عبد الحسين6953231521172014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء شالكه نعمه مطر6954231522119043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي حسن شالل6955231522119044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية اآلمال للبناتادبيساره كريم محسن علوان6956231522118010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ام البنين للبناتادبيندى طالب تركي غايب6957231522091051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية صفين المختلطةادبيبالل فاضل كاظم راشد6958231521195006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيساره طارق مكي جاسم6959231522138006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية النجاة للبناتادبياسراء حسين عبادي كاظم6960231522139003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيبان محسن عبد االمير يونس6961231522140002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية كوثا للبنينادبيكرار علي جابر مذيري6962231521051076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية مأرب للبنينادبيعباس سليم نعمه ركبان6963231521049029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ابن السكيت للبنينادبيأحمد علي الزم عبيد6964231521040004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية البيان للبنينادبيذو الفقار حبيب هادي حسن6965231521014032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي محمد جابر علوان6966231521002052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية المستقبل للبناتادبينور علي محمد وحيد6967231522106015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الزرقاء للبناتادبيحنان فاضل علي عبود6968231522108009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد احمد جميل جمعه6969231521031077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيساره عامر حسن عبود6970231522083014
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسميه درباش عبيد لواخ6971231522083017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الربيع للبناتادبيمروه مهدي صالح حبيب6972231522098069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الشموس للبناتادبياريج عباس خضير جاسم6973231522101004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الشموس للبناتادبيأيناس طالب عباس كاطم6974231522101009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الثورة للبناتادبيرشا صالح مهدي رديف6975231522086020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الرفعة للبناتادبيحنان سعد خليف موسى6976231522081022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية صفين المختلطةادبيسيف سعيد عليوي حمزه6977231521195012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية صفين المختلطةادبيمصطفى عباس حمود حسن6978231521195022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية شط العرب للبناتادبيزينب خضير محمد عباس6979231522124018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي كريم عبد عون عبد هللا6980231521199013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية عشتار للبناتادبياسالم عبد هللا موسى كاظم6981231522125003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء ثامر عبيد سلمان6982231522091028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيسيف عمران علي مجبل6983231521253070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الهاشمية للبنينادبيقاسم احمد محسن حسين6984231521019028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية النيل للبنينادبيسعيد صافي هاشم غثوان6985231521033036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى فوزي طالب عبود6986231521052091

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الحلة للبنينادبيزيد مهدي عبد اليمه جواد6987231521015014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الباقر للبنينادبيأمير محمد جابر عباس6988231521046002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الكفل للبنينادبيمصطفى فارس عبد الزهره عبد االمير6989231521032064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي حسين متعب جمعه6990231521063048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية ميسلون للبناتادبينور جاسم كاظم عبود6991231522080058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية السدة للبناتادبيصابرين عبدالحسين خضير كاظم6992231522110029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الشموس للبناتادبيساره عصام حاتم سعدون6993231522101019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية طليطلة للبناتادبيريام محمد طالب خشه6994231522092026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الفالح المختلطةادبيحاتم احمد كعيد نايل6995231521198014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية المسيب للبناتادبيغدير أنور عبد عون حسون6996231522117076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء رحيم عبدهللا عمران6997231522098026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور حيدر خضير زيدان6998231522119092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبينور عبد عون ادخيل عبد هللا6999231522123045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهبه كاظم عليوي عطوان7000231522145028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحمزه علي عبد الحسين حمزه7001231521160010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياماني رزاق عبدهللا عباس7002231522119015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسن جواد كاظم سموم7003231521183018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء جبار شاكر عاشور7004231522137010
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي حليم عبيد هندي7005231521043034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية مأرب للبنينادبيهشام مهدي شالل محسن7006231521049035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الرواد المسائية للبنينادبياحمد حمزه عبد الحسن خضير7007231521255005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الحلة للبنينادبيعلي جبار موسى محمد7008231521015021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية طليطلة للبناتادبيغدير سعدون وادي عبود7009231522092053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم فالح حسين عبيس7010231521006062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب قاسم عباس عبود7011231522109059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية ابن رشد للبناتادبيعلياء عالء جبار كاظم7012231522099021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيشهد محمد خضير عبد7013231522142013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الثورة للبناتادبينور الهدى فالح عبيد ناصر7014231522086049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيحسين عبد الهادي نعمه محمد7015231521205013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الخلود للبناتادبينور حسن عباس مساعد7016231522137031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عبد الوهاب عبد الرزاق نجم7017231522123036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء حيدر عدنان عبد7018231522088021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيافتخار مكي محمد زكي حمزه7019231522123003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية االفاق للبناتادبياديان سعد سالم مراد7020231522144002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية النيل للبنينادبيعلي كامل نجم عبد هللا7021231521033053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية البشائر للبنينادبيجاسم محمد جبار خطار7022231521028009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيجبار مسلم علي حسين7023231521037011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المدحتية للبنينادبيانور مالك سعود جراح7024231521017020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى محمد عباس جاسم7025231521027115

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الغساسنة للبناتادبيصفا محمد حبيب نعمه7026231522077016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية طليطلة للبناتادبيمروه عبدالكاظم طالب عبدالحسن7027231522092064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الطبري للبنينادبيغيدان عواد زغير عبد7028231521061031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الطليعة للبناتادبيلبنى فاهم عبيد راشد7029231522088030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيساره عامر صاحب علي7030231522166009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية شط العرب للبناتادبيزينب حسين كاظم عمران7031231522124017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية المرتضى المختلطةادبيحسن فالح حسن طراد7032231521185003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الطبري للبنينادبيحنين عبدالزهرة صافي ابوحميد7033231521061015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية المدحتية للبنينادبيخالد نعمان كاظم جاسم7034231521017039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية عدن للبناتادبيزينب علي عبدالرحمن كشاش7035231522076011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية فلسطين للبناتادبيسجد حاكم حمود عباس7036231522084016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الزهراء للبناتادبيانتصار موسى كناوي شمران7037231522109016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الثورة للبنينادبيعلي ماجد عباس علي7038231521003077
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيالزهراء سعد حمزه جعفر7039231522127001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الطبري للبنينادبيكرار جواد محمدعلي عبد زيد7040231521061032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية حلب المختلطةادبيزيد عبد الزهرة حسون غازي7041231521201014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيرواء عيسى طرخان شعالن7042231522140016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية االندلس للبنينادبياحمد جليل ناصر حسين7043231521042003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيمصطفى نعمان جاسم فليح7044231521037043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية االسكندرية للبناتادبيزينب حسن عباس عبد7045231522094012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية النجوم للبنينادبيزيد خالد كاظم عبيد7046231521030013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية السدة للبنينادبيمهيمن محمد جاسم محمد7047231521016088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد حسين علي محمد7048231521020043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية ميسلون للبناتادبيزينب محمد جاسم هادي7049231522080030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الثورة للبناتادبيسجى حمزه خلف دوبه7050231522086035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الجنائن للبناتادبيتبارك رحيم جاسم محمد7051231522102005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية االمام علي للبنينادبينوار مهدي عبد المحسن صكب7052231521002075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الجامعة للبنينادبيكرار حيدر كاظم عليوي7053231521067030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الفالح المختلطةادبيثمار اسامه نعمه جبار7054231521198011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الجماهير المختلطةادبيزياد جواد كاظم ابراهيم7055231521183026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية اليقظة للبناتادبيمروه عزيز حسن موسى7056231522089040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية صفين المختلطةادبيمحمود عبد الحسين عطيه حمزه7057231521195021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحنان ثامر علوان دخيل7058231522121006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبياسيل حمزه حسن عباس7059231522271003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد مرزه داود عبد عون7060231521017009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية طليطلة للبناتادبيسجى مؤيد شهيد سعدون7061231522092038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية النيل للبنينادبيحافظ سلمان مطشر حمزة7062231521033018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الكوثر للبناتادبيغسق محمد جابر معله7063231522114044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين رحيم كاظم سلطان7064231521002020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد صفاء حسين علي7065231521007027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الجهاد للبنينادبيأمير جعفر علي الهادي هادي7066231521004009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الحلة للبنينادبيماهر زاهد عباس حمود7067231521020041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الحوراء للبناتادبيغدير حامد محيسن صبيح7068231522103029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الرفعة للبناتادبيهاجر عبيس عمران جواد7069231522081067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية المجد للبنينادبيقاسم محمد هادي دانه7070231521025020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الربيع للبناتادبيميراس ناصر سكر طياح7071231522098075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية المناذرة للبناتادبيبراء رحيم تايه عيسى7072231522078004
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الشموس للبناتادبيغفران ظاهر عبس حسين7073231522101026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية ابن رشد للبناتادبياستبرق حبيب احمد عبد7074231522099001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الفالح المختلطةادبيوسام حمزه كريم عتيج7075231521198046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الرفعة للبناتادبيرسل عدنان عبيس عليوي7076231522081029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهديل هادي غايب عمران7077231522121044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية شط العرب للبناتادبيرند عصام حسين فاضل7078231522124013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية البيان للبنينادبيزين العابدين فاهم هاني عبيس7079231521014036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية المدحتية للبنينادبيزهير كريم عبد محمد7080231521017043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية عبد المطلب للبناتادبيايمان حبيب عبيد جمعه7081231522136003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء حميد حسين حميد7082231522104011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية البشائر للبنينادبيذو الفقار ياسر حاكم صاحب7083231521028017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي حسين علي عبد نور7084231521040021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد فالح حسن خنياب7085231521015029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الحكيم للبنينادبيليث عبد الزهره صبر يونس7086231521044026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الحلة للبنينادبيكرار محمد سماوي حسين7087231521020038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الزهراء للبناتادبيرنا محمد بصيو عبيس7088231522109040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الرفعة للبناتادبيرسل كفاح خضير حسن7089231522081031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء جميل كاظم عباس7090231522109045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي عايد عباس حمد7091231521002043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية ابن رشد للبناتادبيساره ثائر مهدي كامل7092231522099014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيكرار طالب جاسم محمد7093231521166015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية البواسل المختلطةادبيحسن مهدي كاظم علي7094231521174006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الشموس للبناتادبيحنين كريم جودي لفته7095231522101010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيرقيه حامد كاظم خنجر7096231522166008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية ابن البيطار المختلطةادبيمريم يحيى جعفر موسى7097231522163013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية االقتدار المختلطةادبيرهام رحيم عبد الحافظ عبود7098231522164006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد سجاد علي حسين7099231521008090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى ماجد حمزه نجم7100231522087032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي شافي حسين هندي7101231521043036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المحاويل للبنينادبيبهاء عبد الحسين موسى بطي7102231521008016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد سعد رزوقي سعيد7103231522114038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الباقر للبناتادبيفاطمة مرزة عادل عبدعلي7104231522105023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية البشائر للبنينادبيعلي صالح ساجت نايف7105231521028026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الحلة للبناتادبيرفل احمد مالك حمود7106231522100015
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الدستور للبنينادبيمحمد باسم منصور عبيد7107231521018051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي كاظم مظهور علوان7108231521008072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية ام البنين للبناتادبيرند صالح فرج مطر7109231522091027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية عدن للبناتادبيخديجه محمد كمر حسون7110231522076004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية المستقبل للبناتادبيسهى علي عوده كاظم7111231522106009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الرفعة للبناتادبيطيبه ثابت عائد حسين7112231522081051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب علي حسين علوان7113231522083012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الحلة للبنينادبيحمزه علي كاظم علي7114231521020014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الحلة للبناتادبينسرين محمد صادق عبود7115231522100041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الجنائن للبناتادبيوسن عباس راضي جثير7116231522102029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية اسماء للبناتادبيندى محمد عبدالحسين علوان7117231522093098

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيرشا سالم عبد عون عبد هللا7118231522199003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الشموس للبناتادبيمريم علي مدلول صكب7119231522101030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الطف المختلطةادبياديان محمد صبار حسين7120231522177001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية شط العرب للبناتادبيحنان عدنان فاهم عبيد7121231522124007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية قرطبة للبناتادبيهديل فاضل سلمان محمد7122231522126060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيايمان خالد خضير جبار7123231522128006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الفجر المختلطةادبيمرتضى عبد الحسين خليف محل7124231521173072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الحسينية المختلطةادبيرواء محمد صبر سعدون7125231522187006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء قاسم عبد الحسين كاظم7126231522143003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه عدنان حسين افندي7127231522119021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الفيحاء للبنينادبيمحمد طالب ناجي عبد هللا7128231521005046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية االقتدار المختلطةادبيمحمد كاظم عبد الزهرة حسين7129231521164041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي محمد خصاف جبر7130231521005033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المحاويل للبنينادبيكرار حسين كريم جباره7131231521008082

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد عبد العظيم عبد العزيز حميد7132231521046031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية القدس للبنينادبيعباس شاكر كامل بريج7133231521055037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الكندي للبنينادبيمسلم نعمه عناد بشاري7134231521007034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمه نصر هاتف مزعل7135231522107048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الصديق للبنينادبيظاهر ساهر محسن نايف7136231521027050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المدحتية للبنينادبيكرار عدنان أبريبر حسين7137231521017074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسن علي مرزة حمزة7138231521058003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية دجلة للبناتادبيبنين فاضل عبدالرضا عبد زيد7139231522107006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية القاسم للبنينادبيعلي غالب جبار جاسم7140231521006056
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الرفعة للبناتادبيعذراء حامد عباس مخيف7141231522081052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية ميسلون للبناتادبيزهراء جابر سعيد عمير7142231522080019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الثورة للبناتادبيغصون حسن هادي كرو7143231522086039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الحلة للبناتادبيايمان علي حسين عبد7144231522100005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية بيروت للبنينادبيامير حيدر طه حمزه7145231521022006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء عباس ناجي عبد7146231522091032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيبرزان حمزه عبود مشجل7147231521255018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية المناذرة للبناتادبيحوراء عباس مشجل عبود7148231522078010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية العراق الجديد للبنينادبيصالح احمد عباس علوان7149231521052040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية المرتضى المختلطةادبيمحمد علي وهيلة جليب7150231521185016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االقتدار المختلطةادبيليث حسين خميس عبد علي7151231521164036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيضي محمد رحمن عبد7152231522134009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية اليقظة للبناتادبينور كريم حميزه سعيد7153231522089043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االمام علي للبنينادبيأمين عبيد حسين مشنتف7154231521002008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية النيل للبنينادبياحمد ستار نجم عبد هللا7155231521033002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية دجلة للبناتادبيهدى جواد عبدالكاظم موسى7156231522107055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االمام للبنينادبيمصطفى ماجد راضي نهابه7157231521013055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد سعد حمزه نايف7158231521017083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الحوراء للبناتادبيهاجر فاضل عباس علي7159231522103038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية اسماء للبناتادبيشيماء هاشم عبد العباس حسين7160231522093067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية السدة للبناتادبيديانا محمد عبدالكاظم جواد7161231522110010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية المجد للبنينادبيغيث غازي حمزه عباس7162231521025018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الرفعة للبناتادبيسرى علي حامد حسين7163231522081047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية ابن رشد للبناتادبيدعاء ناصر غافل عالوي7164231522099009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الرشيد للبنينادبيعلي غايب راضي عذاب7165231521065025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الدرعية المختلطةادبيسيف عبد الباري منصور عباس7166231521170011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية المناذرة للبناتادبيزينب احمد شاكر هادي7167231522078019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسرى حيدر عبد الكريم رحيم7168231522121022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية شط العرب للبناتادبينغم ياسين كطيف طاهر7169231522124037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية المرتضى المختلطةادبيسيف علي عويد بعيوي7170231521185007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الخنساء للبناتادبيانوار حيدر محمد ناجي7171231522087006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الحسينية المختلطةادبيهشام حمزة صغير حمد7172231521187015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية عبد المطلب للبناتادبيدعاء فارس عبد الساده ويس7173231522136008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية االمام علي للبنينادبيأمير عقيل عبد المنعم عبد الحسين7174231521002007
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المدحتية للبنينادبيامير رعد نوري مالك7175231521017013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية السدة للبناتادبيغفران كريم عبدالواحد داغر7176231522110031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية االمام علي للبنينادبيرضا حامد جاسم محمد7177231521002027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الثورة للبنينادبيحيدر حسن دعيم محمد7178231521003037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية مهدي البصير للبنينادبيكرار منذر عبيس حسن7179231521058015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الباقر للبناتادبيحوراء حبيب سلمان علوان7180231522105008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الثورة للبناتادبيقمر وليد علي حسين7181231522086042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية المناذرة للبناتادبيفاطمه ستار جاسم حسين7182231522078034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية ابن رشد للبناتادبيهبه جالل بدري علوان7183231522099027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء محمد جاسم حمزه7184231522098042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايات لطيف جواد عصواد7185231522127002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الفاو للبناتادبيهبه حسن حامد كاظم7186231522111063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الدرعية المختلطةادبيفارس علي شياع ناهي7187231521170024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية القدس للبنينادبيعلي حرجان جبر محرج7188231521055047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية المرتضى المختلطةادبيمصطفى سالم تايه عبيد7189231521185018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار حيدر طالب عبد الحسين7190231521251149

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية طليطلة للبناتادبيعلياء صاحب حسن علي7191231522092051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمصطفى عدنان عبيد علي7192231521253146

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيعباس عبد الرضا حسين جاسم7193231521037021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الجهاد للبنينادبيحمزه علي حسن رضا7194231521004022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية ابن سينا للبنينادبيحيدر عبيد عبد الحميد حمزه7195231521029008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية دجلة للبناتادبيأيالف شوكت خضير عاشور7196231522107002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد كريم خضير داود7197231521027107

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية السدة للبنينادبيسرمد سامي محمد حمزه7198231521016042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية ابن السكيت للبنينادبيباقر جابر كاظم حسون7199231521040009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الحوراء للبناتادبيعلياء عامر قيصر عبدهللا7200231522103028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الرفعة للبناتادبيأنفال علي غالي دمنه7201231522081004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيكرار باسم محمد عطيه7202231521063064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية المجد للبنينادبيحسين علي حسين عليوي7203231521025005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء قحطان رضا محمد7204231522087009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية االقتدار المختلطةادبيأحمد عباس شهادي دريس7205231521164002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الربيع للبناتادبيرؤى احمد جبر عبد النبي7206231522098033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الهالل المختلطةادبيعالء نعمه جواد حسن7207231521179029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الكرار المختلطةادبيسجاد ماجد شاكر سرهيد7208231521175009
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية بنت الهدى للبناتادبياالء علي سلمان حمد7209231522121002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزيد حسين عبد داغر7210231521052035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الثورة للبنينادبيعالء حسين عبد جاسم7211231521003066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الزاكيات للبناتادبيضحى عباس فاضل حسن7212231522135010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية كوثا للبنينادبياحمد لؤي ياس خضير7213231521051006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد قاسم محمد حسن7214231521006074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك سعيد خضير شاهر7215231522114012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية طليطلة للبناتادبياالء عباس حاتم علي7216231522092004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية ميسلون للبناتادبيدعاء رعد محمد ناصر7217231522080014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية سبأ المختلطةادبيرياض احمد علوان عبد الحسن7218231521191010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية المسيب للبناتعلمياالء فيصل كريم جمعه7219231512117021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الكوثر للبناتعلميعذراء فرهود ستار جاسم7220231512114093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية المستنصرية للبناتعلميطيبه حيدر حسين عباس7221231512116023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية حيفا للبناتعلميسحر عباس نوري فرعون7222231512122032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميفرح فريد كاظم متعب7223231512128028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الحلة للبنينعلمياحمد جبار موسى محمد7224231511015007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية السدة للبناتعلميغدير عذاب هاشم شطي7225231512110038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية السدة للبناتعلمينور احمد جاسم محمد7226231512110048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية المسعودي للبناتعلميريمان عباس خضير علي7227231512095031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المشروع للبنينعلميتوفيق عماد مهدي حسين7228231511010026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الوركاء للبنينعلميسالم محمد هادي عباس7229231511034040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية االمام للبنينعلمياحمد غازي عبد الحسين كاظم7230231511013003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية حطين للبنينعلميعلي رسول هاشم حاجم7231231511023020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الرفعة للبناتعلميرسل حيدر محمد راهي7232231512081016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية االمام للبنينعلميسيف سعد مزاحم عبيد7233231511013036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية بيروت للبنينعلميإبرهيم كامل زيدان خلف7234231511022001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية السجاد للبنينعلميامير محمد فيصل هادي7235231511031017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية المستنصرية للبناتعلميدعاء صباح بد ع نطاح7236231512116012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية االسكندرية للبنينعلميياس خضير ساجت فليح7237231511001138

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المسيب للبنينعلميمصطفى عبد الرضا طعمه ابراهيم7238231511009156

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الجامعة للبنينعلميذو الفقار حميد حسين عليوي7239231511067051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد حسين علي مهدي7240231511004088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية التوحيد المختلطةعلميسحر مطشر عبد الحسن حسين7241231512204005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميعلياء عماد مهدي حسين7242231512119123
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينعلميجعفر صادق نوري عبد االمير7243231511258007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الجامعة للبنينعلميرشيد حسن محمد مخيف7244231511067055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الهاشمية للبنينعلمياحمد حاتم عبيد حمد7245231511019024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية كوثا للبنينعلميمصطفى عادل محمد خلف7246231511051132

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الثورة للبنينعلميحسين موسى راضي دعيم7247231511003060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية ميسلون للبناتعلميهاجر حسين كاظم رحيم7248231512080089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك عبد الرزاق فاضل عباس7249231522114013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474الخارجياتادبيعهد راضي عبيد حمزه7250231522401022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الفجر المختلطةادبيماجد عبيد عوده ابراهيم7251231521173064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الهالل المختلطةادبيباسم كريم حسين زامل7252231521179007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية المحاويل للبناتادبيآمال صالح عبد الكاظم هالل7253231522115002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيياسمين شحاده خلف جربوع7254231522142031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية اسماء للبناتادبيافراح ثامر دوهان عناد7255231522093007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية المسيب للبنينادبياحمد علي انصيف جاسم7256231521009009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المشروع للبنينادبيعباس جميل جمعه حسون7257231521010076

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية الصديق للبنينادبيبالل مجيد حميد عباس7258231521027017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية المشروع للبنينادبياحمد سعد كتاب عبيد7259231521010007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك رعد علي رشيد7260231522117022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية قرطبة للبناتادبيسارة طارق ازغير عمران7261231522126029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية المسعودي للبناتادبيفاطمه هويدي مسير هديمه7262231522095042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية المشروع للبنينادبيعالء كاظم علي عبيد7263231521010091

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية النجاة للبناتادبينور هيثم حسن علي7264231522139037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية المشروع للبنينادبيمصطفى عبد الحسين كاظم حسين7265231521010138

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية مهدي البصير للبناتادبيانعام عباس داود نصيف7266231522133003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية النهروان المختلطةادبيياسين حمد علي شبيب7267231521181049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المشروع للبنينادبياحمد كريم عبيس لهمود7268231521010015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المسيب للبنينادبيعلي عبد االمير مهدي عنيد7269231521009057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الصادق المختلطةادبياحمد سالم جبر علي7270231521172006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي رحمن كامل ناصر7271231521255062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد عدنان جواد كاظم7272231521008094

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الوركاء للبنينادبيسيف حمزه عبيد جاسم7273231521034040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية كوثا للبنينادبيعايد فالح هادي موسى7274231521051048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية المنتظر المختلطةادبيكرار عمران سهيان شوكان7275231521196023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المسيب للبناتادبيمريم جعفر جاسم محيميد7276231522117086

257 من 214صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية اسماء للبناتادبيسماح كريم نايف جلوب7277231522093058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المحاويل للبنينادبيمعاذ زياد طارق علي7278231521008108

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الوركاء للبناتادبيصهباء مدلول عراك محان7279231522079018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية المسيب للبنينادبيامين حازم ظاهر ناصر7280231521009013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين عالوي حسين علوان7281231521001021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الفاو للبناتادبيهناء خير هللا عبد نافل7282231522111065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية المسيب للبناتادبيياسمين نوفل عيسى جريان7283231522117118

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الهالل المختلطةادبيحسين عداي حاجم مهاوش7284231521179012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429الخارجياتادبيحنين رياض رحيم علوان7285231522401009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية المشروع للبنينادبيصالح هادي ثجيل كاطع7286231521010070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية صفين المختلطةادبيفاطمه سمير دايخ عبد الحمزه7287231522195007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد رزاق عبد الساده حسين7288231521001088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية السجاد للبنينادبيسمير عجمي عبود خضير7289231521031039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية المستنصرية للبناتادبينور صباح بدع نطاح7290231522116039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الدرعية المختلطةادبيابراهيم حمزه عيسى جاسم7291231521170001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية النجاة للبناتادبيدعاء رضا كاظم جاسم7292231522139015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية المحاويل للبناتادبيصابرين عواد ياسر مهلهل7293231522115025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المحاويل للبناتادبيهبه كاظم عبيس منذور7294231522115038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية اسماء للبناتادبيرغد هادي دوهان عباس7295231522093029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية اسماء للبناتادبيريام دلف عبد حمد7296231522093034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية االمام علي للبنينادبيفالح حسن علوان حسن7297231521002056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المسيب للبناتادبيدعاء جندي عباس عطيه7298231522117034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الهاشمية للبنينادبيازهر ابراهيم كاظم حمزة7299231521019003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبينجوى أسماعيل خلف جربوع7300231522142024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الكوثر للبناتادبيرفل عباس كاظم محسن7301231522114017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المسيب للبناتادبيامل محمد جبار عبد علي7302231522117011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية مريم العذراء للبناتادبياسراء موفق كامل حسين7303231522082002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المسيب للبناتادبيفرح فلح حسن ارحيم7304231522117081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية السجاد للبنينادبياحمد حامد دوحي محسن7305231521031002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية اسماء للبناتادبيدعاء كاظم محمد حمزه7306231522093024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية المشروع للبنينادبيليث طه محمد مرزوك7307231521010123

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية المسيب للبنينادبيعلي عامر عليوي حمزه7308231521009056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية حيفا للبناتادبيهاجر عباس كامل سالم7309231522122044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد ناظم منيف ابراهيم7310231521009084
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية النهرين المختلطةادبيرافد محمد حسين حسن7311231521197012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيجنان ياسين محمد نهابه7312231522119027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيسامر مجيد شدهان حسن7313231521012030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية االمام للبنينادبيرائد حسين كاظم زغير7314231521013018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المحاويل للبنينادبيكرار حميد دحام خليف7315231521008083

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الكوثر للبناتادبيبراق رعد خضير حسان7316231522114009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي أسماعيل حسن كاظم7317231521034048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيهند هاشم سلمان حمزه7318231522160015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية المحاويل للبناتادبيريام حازم عبد الحسين نعاس7319231522115010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية النجوم للبناتادبيحوراء سلمان عزيز كاظم7320231522130008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الوركاء للبناتادبيايمان محمد حسين غنام7321231522079005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية النهروان المختلطةادبيمؤيد محسن ضاري سبع7322231521181029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية اسماء للبناتادبياسراء عويد شنيور هندي7323231522093005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار وليد غني جواد7324231521052075

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الخلود للبناتادبيمنار محمد علي حسين7325231522137027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المشروع للبنينادبيمحمد موسى علوان عبيد7326231521010131

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد سعد حسين حمزه7327231521011010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي كريم عباس هذال7328231521008074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الرحمن المختلطةادبيباسم محمد مطلب نون7329231521165003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسماء حسن مظهور عداي7330231522119007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه علي محمد اسماعيل7331231522123037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيلبنى محسن كاظم محسن7332231522123039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الحكيم للبنينادبيعلي جاسم عباس محمد7333231521044019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الباقر للبناتادبيهدى رعد عبد الحكيم طالك7334231522105028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية السدة للبنينادبيحسين عيفان فضل حسن7335231521016025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية كوثا للبنينادبيوسام احمد عبد عباس7336231521051105

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية النجوم للبنينادبيمحمد عامر رشيد كاظم7337231521030026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي عبد الخضر كاظم صالح7338231521253094

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المسيب للبنينادبيعمار مرزه حمزه حسون7339231521009065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية السدة للبناتادبينبأ عباس ناجي هاشم7340231522110035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية البشائر للبنينادبيمصطفى عباس علي محمد7341231521028042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيمروة جبار اسود سبتي7342231522134013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيسامي عايد زيدان كاظم7343231521255040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيقاسم حسين عباس جاسم7344231521160019
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المجد للبنينادبيمصطفى عقيل كريم حسين7345231521025023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية قرطبة للبناتادبيياسمين علوان جياد احمد7346231522126063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الفجر المختلطةادبيامير عليوي مهدي جاسم7347231521173013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمروان صالح حسن ناصر7348231521253138

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المسيب للبنينادبياحمد خالد احمد سلمان7349231521009005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء سلمان جاسم فليح7350231522090027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الرفعة للبناتادبيغفران راضي عبدالحسين نصيف7351231522081054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية النهروان المختلطةادبيمشتاق عباس ربيع خليل7352231521181040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيهنادي نعمه أحمد عبد7353231522142030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الجزائر للبنينادبيعلي هيثم محمد جاسم7354231521043042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية حلب المختلطةادبيحنين حديد محسن شذر7355231522201007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية اآلمال للبناتادبيمروه حاتم هاتف حمزه7356231522118014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية المناذرة للبناتادبيميعاد حسن فليح حسن7357231522078043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الطليعة للبناتادبيأمنيه سعد يحيى مهدي7358231522088003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي حسين خليف جاسم7359231521256033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيبارق أكرم صالح عيدان7360231521160005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور صالح حسن علي7361231522121039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية السدة للبنينادبيياسر احمد خليل خضير7362231521016092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية قرطبة للبناتادبينبأ عبد الرحيم ياس عباس7363231522126051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية اسماء للبناتادبيشهد خضر محسن يوسف7364231522093063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية النيل للبنينادبيمحمد فرهان محمد شالل7365231521033073

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417.4ثانوية التحرير للبناتادبيآمنه حيدر محي عناد7366231522096001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الجزائر للبنينادبيمرتضى جاسم محمد سلمان7367231521043060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المدحتية للبنينادبيكاظم فاضل كاظم حسون7368231521017071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية النجوم للبناتادبيمروة صالح حسين محيسن7369231522130040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء ارحيم ياسر مهلهل7370231522139023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية االنفال المختلطةادبيعبير علي ابراهيم طاهر7371231522169011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء غالب هادي محيسن7372231522089021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية شط العرب للبناتادبيسيسبان سالم نجم عبيد7373231522124022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية عشتار للبناتادبيشيماء رياض عباس حمزه7374231522125039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية النهروان المختلطةادبيعدنان ابراهيم عبيس عودة7375231521181022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية البيان للبنينادبيحسين غانم نوماس عبود7376231521014026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المشروع للبنينادبيوليد رعد عبيد عواد7377231521010151

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد باسم محمد جعاز7378231521046030
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمحمد حسين ساهي كتاب7379231521253126

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية صفين المختلطةادبيحوراء سعيد كاظم راشد7380231522195003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المنتظر المختلطةادبيكرار حمزة عبيد عبيس7381231521196022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المشروع للبنينادبيمحمد ثامر كاظم حمزه7382231521010126

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية حطين للبنينادبيياسر عامر فاضل حمزه7383231521023060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه سعد رباط عبد7384231522092058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الدستور للبنينادبياحمد رائد جادر خلف7385231521018005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المجد للبنينادبيجالل قاسم كريم عباس7386231521025001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الغدير للبناتادبيدموع مالك عباس حمزه7387231522131010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الفيحاء للبنينادبيحيدر حسن كسار كاظم7388231521005013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيفاطمه حامد عبد المهدي ناجي7389231522138011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان محمد عباس زعباط7390231522109023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية القاهرة المختلطةادبيحنين محمود سلمان خليفه7391231522178002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المحاويل للبنينادبيحسام موسى محمد عافص7392231521008019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيشهاب حسن هادي شعالن7393231521193013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المسيب للبناتادبيريام قاسم هاشم جاسم7394231522117040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيعلي حامد بدر عبد الحسين7395231521166011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الهالل المختلطةادبيعباس حسين عبد هللا خليف7396231521179022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفجر المختلطةادبيوسام غالب نايف ناصر7397231521173079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية البيان للبنينادبيحسنين فارس كريم عبد الصاحب7398231521014022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المدحتية للبنينادبياسعد محمد سلمان عيال7399231521017012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي عبد العباس عبيد حسين7400231521251122

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيبشائر داخل عبد الرحيم عبد الكريم7401231522143002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية اسماء للبناتادبيساره محمد حمادي عبد هللا7402231522093053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الرفعة للبناتادبيميس حمدان كامل غلفص7403231522081060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المسيب للبناتادبيصباح كريم عيسى حسين7404231522117066

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الصادق المختلطةادبيفاطمه حاكم منذر عبيد7405231522172007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية شط العرب للبناتادبيشهد حسين علي حسون7406231522124023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المدحتية للبناتادبيأنس كاظم عيسى شرار7407231522090002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية عشتار للبناتادبيشروق عبد الهادي مطر حسن7408231522125038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية اليرموك المختلطةادبيمصطفى جاسم راضي كسار7409231521200031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيناديه سعيد ظاهر جرد7410231522119083

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الوركاء للبنينادبيأمير شعالن عبد الخضر سلمان7411231521034015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية البشائر للبنينادبيجاسم محمد جاسم علي7412231521028008
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى أحمد كاظم حسين7413231521004091

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الجهاد للبنينادبيسجاد ميثم جاسم كطان7414231521004034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية العراق الجديد للبنينادبيتحسين عبد الرزاق مزهر غافل7415231521052019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية القاسم للبنينادبيعباس رزاق سهيل داغر7416231521006043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى رياض ورور جبر7417231521034084

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيحسين ناصر حسين كريم7418231521038015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية مهدي البصير للبناتادبيسهاد حافظ كريم رزوقي7419231522133013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية النجوم للبناتادبيشمس ضياء مجيد عبد االمير7420231522130029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الحلة للبناتادبيمروه عباس حسن مرزه7421231522100036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية بيروت للبنينادبيياسر عامر نجم حسين7422231521022056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المدحتية للبنينادبيوائل كاظم حريف صايل7423231521017090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء اسماعيل ابراهيم سلمان7424231522099012

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية الطبري للبنينعلميجعفر حسين ناجي منسي7425231511061011

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار حسين نعيم سوادي7426231511002223

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الجامعة للبنينادبيحمزه حسين اسماعيل قاسم7427231521067015

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الكفل للبنينادبياحمد جواد كاظم محمد7428231521032002

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الكفل للبنينادبيصادق عذاب جبر راضي7429231521032027

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية االندلس للبنينادبيوضاح رحيم عباس راضي7430231521042062

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب عبداليمه حسين عبدزيد7431231522113023

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية النجوم للبنينادبيكرار حيدر محسن عزيز7432231521030021

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيهديل جاسم فيصل مدب7433231522123050

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الجهاد للبنينادبيأحمد عبد الكاظم تركي لفته7434231521004003

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الكفل للبنينادبيعلي غني متعب شياع7435231521032043

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الكفل للبنينادبيمرتضى محمد هاتف شدهان7436231521032063

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية النجوم للبناتادبينبأ عبد الكاظم عبد زيد جاسم7437231522130046

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الطليعة للبناتادبيفرح قاسم محمد جاسم7438231522088029

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الزهراء للبناتادبيمها سامي عبد هللا جاسم7439231522109091

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الحلة للبناتادبيزينه ستار جبار محمد7440231522100022

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية االمام للبنينادبيعلي حسين عبيد نوشي7441231521013031

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الطبرسي للبنينادبيمرتضى علي كاظم هادي7442231521041012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميفرح حيدر جيجان هندي7443231512142120

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية ذو الفقار المختلطةعلميتحسين علي جهاد خليف7444231511210004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية سبأ المختلطةادبيعباس فاضل حمزه جاسم7445231521191014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المدحتية للبنينادبيحسنين سعدون حمزه جاسم7446231521017027
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشوملي للبنينادبياشرف عباس محسن علوان7447231521054013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الطبري للبنينادبيعلي فاضل كاظم عليوي7448231521061028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيقاسم محمد هادي واجد7449231521168022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية المستقبل للبناتادبيسجى سجاد حمزه عبود7450231522106006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية االندلس للبنينادبيوعد حمزه هادي عبد معين7451231521042064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية القاسم للبنينادبياكرم عالء حسون عباس7452231521006006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا عباس حميد خليف7453231521052042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية سبأ المختلطةادبيعباس حسين عبد علي بدير7454231521191013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الطليعة للبناتادبيرؤى نذير جواد كاظم7455231522088016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية سبأ المختلطةادبيحسن علي عبد الحسين اهبيش7456231521191006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية اليقظة للبناتادبيعلياء جبار جاسم عبادي7457231522089034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية المسعودي للبناتادبيزينب رجاء حميد هادي7458231522095032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الجزائر للبنينادبيامير حسين علي وحيد7459231521043007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية السدة للبنينادبيامير عبد عون هادي حسين7460231521016013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسن فاضل ظاهر ماجد7461231521012017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسين جواد كاظم عيدان7462231521012018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المدحتية للبنينادبيامير علي حسين كوكز7463231521017015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية البيان للبنينادبيعباس عبد العظيم فرحان دوهان7464231521014043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المشروع للبنينادبيمصطفى عماد سعدون احمد7465231521010139

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية طليطلة للبناتادبيهدى احسان عبدالواحد عوده7466231522092079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية اسماء للبناتادبيكوثر محمد دحام خليف7467231522093086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الرفعة للبناتادبيحوراء حمزه حميد خضير7468231522081026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية ميسلون للبناتادبيدعاء زيدان حمد عجيل7469231522080015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية ميسلون للبناتادبيزهراء كاظم شخير حسون7470231522080026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء عثمان لفته عبد هللا7471231522109035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الحوراء للبناتادبيحنين حمد حسون حمد7472231522103007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية النهرين المختلطةادبيعبير سليم جاسم حسن7473231522197004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيلقاء سليم كاظم جواد7474231522123041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الجهاد للبنينادبيعباس طالب رزوقي عباس7475231521004044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية المسيب للبناتادبينجوان قاسم حميد عودة7476231522117095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء خيري عباس عبد المنعم7477231522117044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الكوثر للبناتادبيالزهراء فؤاد كاظم محمود7478231522114006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الربيع للبناتادبيشيماء حسن نعمه حسن7479231522098061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الحلة للبنينادبيمصطفى رسول كاظم خضير7480231521015034
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي عقيل عبد العظيم رحيم7481231521002047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الثورة للبنينادبيعبد هللا كريم دغيم عباس7482231521003065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الجماهير المختلطةادبيعبد هللا حسين عبد هللا هادي7483231521183034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية القاسم للبنينادبيحسنين اسماعيل شاكر عبد الزهره7484231521006019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمصطفى كريم عبد الحسن منسي7485231521256064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور هادي محمود عباس7486231522127038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية النجوم للبناتادبيزهراء احمد حسين علي7487231522130018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الخنساء للبناتادبيهاجر داخل نصيف علي7488231522087051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الباقر للبناتادبيزينب خلدون احمد حسين7489231522105017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الوركاء للبنينادبيأيوب أمين رحيم ابراهيم7490231521034019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيمحمد ثامر رياح عبد الحسن7491231521035025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الحلة للبنينادبيحسن علي كريم محمد7492231521015007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية البيان للبنينادبيعلي ساهي سعيد كاظم7493231521014054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية المسيب للبنينادبييوسف قاسم محمد كاظم7494231521009099

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية عدن للبناتادبيزهراء لطيف محسن عوده7495231522076009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية المناذرة للبناتادبيميس علي ياسين حاشي7496231522078041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الثورة للبناتادبيسجا حسين حسن الزم7497231522086033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الربيع للبناتادبيحنين ياس حمزه عبيد7498231522098025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية مأرب للبنينادبيرسول عبد االمير هاني عبد علي7499231521049023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي كامل عبيد كاظم7500231521005032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية البتول  للبناتادبيعلياء حامد محسن خليل7501231522104017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الرشيد للبنينادبيعلي حسن عبدالكاظم عباس7502231521065023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية ام البنين للبناتادبيصفا خيري علي اكبر علي عسكر7503231522091043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية البيان للبنينادبيسرمد منعم كامل عزوز7504231521014038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية السدة للبنينادبيحسين عباس عبد الحسين محمد7505231521016019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الرفعة للبناتادبيأيات اياد صافي محمد7506231522081005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الطبري للبنينادبيكرار هادي سعد سلطان7507231521061033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد طالب هادي حمود7508231521173008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية حلب المختلطةادبيزينب عباس صاحب اسود7509231522201012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران حامد حسن علي7510231522127028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيعبير جبار عبيد عبد علي7511231522143016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الجزائر للبنينادبيكرار مجيد حسن اسماعيل7512231521043049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الهاشمية للبنينادبيكرار عماد وحيد علي7513231521019030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين احمد حسون رميح7514231521040011
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الجهاد للبنينادبيأثير حسين جدوع كاظم7515231521004001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية المسيب للبنينادبيهاشم مهدي هاشم احمد7516231521009098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الجامعة للبنينادبيسيف محمد شاني راضي7517231521067019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية ميسلون للبناتادبيعليا احمد حسين راضي7518231522080045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية المدحتية للبناتادبيمعالم عبدالرضا اسود ابراهيم7519231522090055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الجهاد للبنينادبيطاهر هيثم هادي سلمان7520231521004042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الفيحاء للبنينادبيليث سالم محمد سعيد7521231521005045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية المحاويل للبنينادبيفالح ابراهيم فليح كاظم7522231521008079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية النيل للبنينادبيمحمد فاضل مطلب حسن7523231521033072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسن حسين كاظم عبيد7524231521253031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيسرى صالح عبد هللا ورش7525231522134007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية النجوم للبناتادبيساره مشتاق طالب جاسم7526231522130025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية نابلس المختلطةادبيرضا سالم جاسم كاظم7527231521194008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه محمدجواد عذاب خواف7528231522092060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الكوثر للبناتادبيسرى طارق عبيد حسين7529231522114036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية اليقظة للبناتادبيورود محمد عبد الحسين جاسم7530231522089048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية حطين للبنينادبيسجاد عثمان داود سلمان7531231521023025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية دجلة للبناتادبيطيبه حمزه محمد حسين7532231522107039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه حاكم خضير عبيد7533231522112023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية السدة للبنينادبيعلي عباس طه عباس7534231521016057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية طليطلة للبناتادبيغدير عدنان هادي حسين7535231522092054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الربيع للبناتادبيرسل نعمه عيسى كاظم7536231522098035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الربيع للبناتادبيايمان لطيف هاشم مرزه7537231522098011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الطبرسي للبنينادبيمحمد مهند حسين عبيس7538231521041011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي حسين علي صالح7539231521253087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيساره بهجت شاكر شافي7540231522142011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء غالب راضي جابر7541231522127018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الجماهير المختلطةادبيرواء معيوف عبد الكاظم عليوي7542231522183006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الصديق للبنينادبيحسن علي جاسم محمد7543231521027020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد حسوني كاظم يونس7544231521017003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي اسعد عبيس مطر7545231521017059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المسيب للبنينادبيسجاد علي جليل ابراهيم7546231521009031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الزهراء للبناتادبيساره حليم عبد الكاظم نعيمه7547231522109064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الرفعة للبناتادبياستبرق حسين سعود عبيد7548231522081015
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الدستور للبنينادبيبالل حامد خيزران ابراهيم7549231521018019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الباقر للبناتادبيايناس ابراهيم محمد جبار7550231522105007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الكندي للبنينادبيبالل محمد جاسم محمد7551231521007006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الجهاد للبنينادبياكرم خضير علي حسين7552231521004012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيأحمد مهدي حمزه عبيد7553231521253011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية النجوم للبناتادبيازل حاكم حمزه هاشم7554231522130004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيغفران مسلم طالب هاشم7555231522134012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الغدير للبناتادبيخديجه جاسم محمد جاسم7556231522131009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية حلب المختلطةادبيكريم عبد العباس كريم حساني7557231521201024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية حلب المختلطةادبيمحمد علي محمد حسن7558231521201026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه فاضل حامد مطلك7559231522090048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الربيع للبناتادبيرنده محمد عبيد محمد7560231522098036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد محمد طاهر كاظم7561231521029001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية ابن سينا للبنينادبيعباس شايع طالب شدهان7562231521029014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسيف نجاح حسين عبد7563231521040017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الزهراء للبناتادبينور رزاق مزهر عبود7564231522109102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية اسماء للبناتادبيايه طالب عبد الحسين حمزه7565231522093012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية البدور للبناتادبيأصاله حسن نده صليبي7566231522085002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الهاشمية للبنينادبيحيدر سلطان حسين عبد7567231521019011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الصديق للبنينادبيسجاد حاتم محي علي7568231521027042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الفجر المختلطةادبيجعفر مهدي عبود شاكر7569231521173019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيلقاء ابراهيم مسافر ابراهيم7570231522123040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية النيل للبنينادبيغيث طالب جواد كاظم7571231521033060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسيف الدين كاظم جواد رسول7572231521251093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية النجاة للبناتادبيدعاء وليد خضير شاهر7573231522139017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الزهراء للبناتادبياريج سامي داخل شباده7574231522109005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الفاو للبناتادبيجمان عبد هللا عبد النبي حسون7575231522111011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسن باسم محمد عطيه7576231521063016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيآيات قاسم عبد الكاظم مخيف7577231522166005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية العراق الجديد للبنينادبيخضر هاني عبد االمير جباره7578231521052032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء مهدي فارس عبيد7579231522089023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الخنساء للبناتادبيأنفال علي كاظم علي7580231522087001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيفالح حسن فرحان هاشم7581231521168021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية المؤمل للبنينادبيعالء سالم مريح حداوي7582231521060036
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الزرقاء للبناتادبيطيبه فاضل كزار صغير7583231522108031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى صفاء عبد االمير خضير7584231521004095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية السدة للبناتادبياسراء عباس محمد علي عبود7585231522110003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الفاو للبناتادبيزينه جاسم محمد نادوس7586231522111027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيساره محمد عباس محمد7587231522145016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب نبيل شهاب حسون7588231522136018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية االنفال المختلطةادبيأحمد نعمه كاظم حسين7589231521169005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية ام البنين للبناتادبيأبتهال رعد محمد خضير7590231522091001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية المدحتية للبنينادبيسيف نزار حازم علوان7591231521017048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية طليطلة للبناتادبيسرى سعد عبدالحسين عبدعون7592231522092039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الحلة للبنينادبيهادي مكي هادي مكي7593231521020050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية االخوة المختلطةادبيعمار محسن زغير عليوي7594231521212013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية الرفعة للبناتادبيساره عبدهللا سعيد جاسم7595231522081043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الثورة للبناتادبيزينب محمد جبر فاضل7596231522086030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء سلمان عكموش كاظم7597231522092028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبيامير فاضل مظنون جاسم7598231521205006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية االنفال المختلطةادبيرسل عقيل ناجي غويم7599231522169005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية االخوة المختلطةادبيمسلم قاسم حسين هاشم7600231521212019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الجماهير المختلطةادبياحسان عبد الكريم رسمي نايف7601231521183002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية المنتظر المختلطةادبينبيل حميد محمد حمزه7602231521196029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية ابن رشد للبناتادبيجيهان حسين محمد حسين حبيب7603231522099004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد عباس علي عبو د7604231521058016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية القدس للبنينادبيحسن حمد عبدالواحد راضي7605231521055014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية اليقظة للبناتادبيعلياء فارس بركات علي7606231522089035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيحسين عبد الحمزه كاظم نايف7607231521035009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية المسيب للبنينادبيمرتضى عباس فاضل عباس7608231521009086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية اسماء للبناتادبيموج علي علي حسين7609231522093097

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية514اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميسرى سالم علي جاسم7610231512123061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيعلميمحمود كاظم عنان سوير7611231511037023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء نديم قاسم حنون7612231522087011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيابتهال جاسم محمد عبدالحسن7613231522119002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الرفعة للبناتادبيآفاق علي جواد كاظم7614231522081001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية عشتار للبناتادبيمروة عمران موسى جاسم7615231522125048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي عباس حمزه نمرود7616231521175016
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الثورة للبناتادبياسراء محمد سعيد باقر7617231522086005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية عبد المطلب للبناتادبيحنين باسم حمزه عبد7618231522136006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية البيان للبنينادبيعبد القادر فاخر عبد الحمزه عبد المنعم7619231521014046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد علي مرزوك محمد7620231521256055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الزاكيات للبناتادبيشيماء كاظم حمزه محمود7621231522135009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية ام البنين للبناتادبيديانا حيدر موسى حسين7622231522091022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية ام البنين للبناتادبيابتهال مهدي جابر رزوقي7623231522091004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب قاسم محمد مهدي7624231522120021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية السدة للبنينادبياحمد خليل فخري سليم7625231521016006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى عدي عبد الحسين عبد الصاحب7626231521007035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية ام البنين للبناتادبينور عبيد شلكام ابراهيم7627231522091052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية السدة للبنينادبيحيدر عبد العباس تركي طراد7628231521016029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الطبرسي للبنينادبيأستبرق فراس جبار هادي7629231521041001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبياميره فاضل محمد جبر7630231522205003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية سبأ المختلطةادبيمصطفى عبد الزهره عداي بليص7631231521191023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية بلقيس للبناتادبيمروه عباس عبيد عبد هللا7632231522120030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي عبد الرحمن اسماعيل كنوري7633231521178032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الجزائر للبنينعلميحسن شفيق رضا عبود7634231511043016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية ابن زيدون المختلطةعلميمثنى هادي كاظم مزهر7635231511193021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية عدن للبناتعلميهوزان فاضل نعمه محمد7636231512076036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الزهراء للبناتعلميتضامن منديل ويوي كاظم7637231512109049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميساره صبار هندي اليذ7638231512271019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد كاظم شمران راضي7639231511006217

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية االقتدار المختلطةعلميأحمد سالم عماد محيبس7640231511164001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الشوملي للبنينعلميابراهيم طعمه حمزه عبد7641231511054009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيحيدر كائن عبد االمير حسون7642231521168014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم جبار محمد حمزه7643231521006060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية بيروت للبنينادبيحسن حامد مطلب حسين7644231521022008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء فاضل جواد كاظم7645231522109010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية514اعدادية االسكندرية للبنينعلميحسن يحيى طالب كاظم7646231511001030

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية512ثانوية الشموس للبناتعلميزينب حسين هادي حميدي7647231512101027

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية512اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمحمد رياض خليف حمود7648231511052023

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية الطليعة للبناتعلميمجد علي كاظم محمد7649231512088282

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية الوركاء للبنينعلميصالح صخي حسين جنك7650231511034044
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية مريم العذراء للبناتعلميزينب محمد لفته عباس7651231512082025

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية الدستور للبنينعلميمحمد علي حبيب عويد7652231511018085

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية الرفعة للبناتعلميزهراء رزاق عبيد محيميد7653231512081024

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية حيفا للبناتعلميآيه محمد مرتضى باشا7654231512122004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية البيان للبنينعلمياحمد علي حسن فضاله7655231511014006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد صالح هادي راضي7656231511008135

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية عشتار للبناتعلميعلياء محمد سعدون علي7657231512125042

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الكوثر للبناتعلميصفا ابراهيم مرزه حمزه7658231512114083

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء رزاق كامل زريزب7659231512086055

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية حيفا للبناتعلمياسراء علي عبد دخيل7660231512122005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية االسكندرية للبنينعلميمرتضى محمد علي عباس7661231511001119

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية النيل للبنينعلميعلي فاضل تخيل حسين7662231511033146

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية473ثانوية مهدي البصير للبنينعلميعلي سعدي عبد الحمزة كريم7663231511058016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية عشتار للبناتعلميحميده عالوي عبيد محمود7664231512125019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية المسيب للبناتعلمييقين قاسم هاشم جاسم7665231512117150

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية اليقظة للبناتعلميهاجر محسن حسين ابراهيم7666231512089112

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الفيحاء للبنينعلمياحمد انور داود مهدي7667231511005003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الجماهير المختلطةعلميرسول عباس شنان صافي7668231511183021

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية سيناء المختلطةعلمياسعد مضحي صكب جاسم7669231511206006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميتبارك حسين علوان حسين7670231512142027

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية الحكيم للبنينعلميعبد هللا محمد حمزه نايف7671231511044032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الحلة للبنينعلميابو الحسن حيدر غني عباس7672231511020013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية خولة بنت االزور للبناتعلميفاطمه علي ظاهر موسى7673231512083013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية السدة للبناتعلميحنين احمد هادي طعمه7674231512110015

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد هاشم غازي عباس7675231511001114

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية المسيب للبناتعلميرشا اياد جواد كاظم7676231512117061

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية الجامعة للبنينعلميحمزه مؤيد محمد علي7677231511067039

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية الوركاء للبناتعلميمريم حسين تخيل حسين7678231512079029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية الحوراء للبناتعلميطيبه قاسم محمد علي7679231512103050

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد والء خضير عباس7680231511004101

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية اليقظة للبناتعلميزهراء مهدي حسن علوان7681231512089048

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الربيع للبناتعلميزهراء علي خلف سرحان7682231512098046

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية المسيب للبناتعلميايالف عدنان مهدي كاظم7683231512117026

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية المسيب للبنينعلميعباس عامر حسون عبيد7684231511009070
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الفاو للبناتعلمييسرى احمد سوادي عبود7685231512111075

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الوركاء للبناتعلميهاجر احمد خلف مطلك7686231512079034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الحوراء للبناتعلميطيبه حكمت عبدالحليم عباس7687231512103048

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين مسلم شاكر مهدي7688231512087040

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية دجلة للبناتعلميفاطمه باسم حامد مزعل7689231512107029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الفاو للبناتعلميابتهال عباس ظاهر برير7690231512111001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية المسيب للبنينعلميمحمد سعيد سالم شلب7691231511009131

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية ابن سينا للبنينعلميجالل كاظم محمد ابراهيم7692231511029008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية عشتار للبناتعلميسحر سعدي مرزه جاسم7693231512125036

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية المشروع للبنينعلميمحمد طالب احمد علي7694231511010090

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية االسكندرية للبنينعلمياحمد سلمان خضير سلمان7695231511001011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الطليعة للبناتعلمينجالء عباس فاضل عمران7696231512088311

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية االسكندرية للبناتعلميمريم مهدي كاظم فارس7697231512094039

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الكندي للبنينعلميمصطفى شاكر عبد رشيد7698231511007116

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية بلقيس للبناتعلميفدك حسين حمد يوسف7699231512120100

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية العامل للبنينعلميعمر كريم جواد مسفوه7700231511026042

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية الصديق للبنينعلميزهير رمزي خليل عبد الجليل7701231511027021

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية العامل للبنينعلميسيف حميد سلمان محمد7702231511026020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد ثامر حبيب حمزه7703231511020256

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية الطبرسي للبنينعلميتمار ميثم عبد الوهاب صالح7704231511041004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية الرفعة للبناتعلميعاليه فارس صاحب محمد7705231512081039

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الثورة للبنينعلميحمزه حسن جاسم عبيد7706231511003062

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية المرتضى المختلطةعلميعلي سلمان خضير حسين7707231511185021

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلمينعمت باسم ابراهيم جابر7708231512123095

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل سعد عبد الواحد حسن7709231512109091

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية المحاويل للبناتعلميدعاء حامد عبدالواحد كاظم7710231512115037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الخنساء للبناتعلميفرح ثامر محمد عبد الجليل7711231512087165

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية صنعاء للبنينعلميمعتز صالح خضير كاظم7712231511011114

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية االسكندرية للبنينعلميمحمد علي فاضل محمد7713231511001105

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الكندي للبنينعلميمنير حسين علي سلطان7714231511007124

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية ابن سينا للبنينعلمييوسف محمد عبد الرحيم عبد المجيد7715231511029051

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الوركاء للبنينعلميضياء عباس جاسم خضير7716231511034045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الثورة للبناتعلمينور ماجد عبد العباس تايه7717231512086121

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الثورة للبناتعلميفاطمه مراد كاظم حسن7718231512086102
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية بنت الهدى للبناتعلميام البنين صباح عبود شمران7719231512121009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية المناذرة للبناتعلميحوراء صالح جادر عباس7720231512078018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الجهاد للبنينعلميمصطفى محمد حسين محمد7721231511004110

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسن علي حمادي عيسى7722231511029010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية ام البنين للبناتعلميزهراء عباس كاظم حبيب7723231512091035

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الكندي للبنينعلميعلي مشرق عبد الرحيم نهام7724231511007092

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الفيحاء للبنينعلميحيدر عليوي كسار كاظم7725231511005049

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميفاطمه بهاء الدين حسين علي7726231512141027

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين علميخضر علي مهدي شهيب7727231511036009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية عرفات المختلطةعلميرائد ثامر سردي عبود7728231511161007

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية ابن السكيت للبنينعلميمحمد كريم صاحب خضير7729231511040057

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الزهراء للبناتعلميرغده عامر شياع خلخال7730231512109095

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية سيناء المختلطةعلميعالء فاضل حمدان ضايع7731231511206028

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية ذي قار للبنينعلميحسين مسلم حسن عطوان7732231511024019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الجنائن للبناتعلميعبير باسم فالح حسن7733231512102031

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الحلة للبناتعلميذكرى باسم كاظم حمزه7734231512100019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية قرطبة للبناتعلميفرح محمد عبد الكريم فليح7735231512126065

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية الزرقاء للبناتعلميابرار عباس مظهر مشهد7736231512108003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية المحاويل للبناتعلميصفا فالح حسن محمد7737231512115080

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي بدر عبد هللا علي7738231511002159

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية المدحتية للبنينعلميمصطفى احمد هادي عبود7739231511017201

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميآالء علي حسين تايه7740231512188001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية سيناء المختلطةعلميعباس عامر هامل كاظم7741231511206027

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية المدحتية للبناتعلميتبارك كريم الفي عيسى7742231512090042

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الفاو للبناتعلميبيان حسين علي حسن7743231512111014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الحلة للبنينعلمياسامه عبد السميع حسن حمود7744231511020038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية النيل للبنينعلميقاسم حمزة همل عبيس7745231511033163

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر جواد هادي كاظم7746231511006074

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية طليطلة للبناتعلميهدير علي عبدالكاظم راضي7747231512092130

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الكندي للبنينعلميحسين علي حمزه صالح7748231511007034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية ميسلون للبناتعلميزهراء موحان جاسم عبيد7749231512080045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الكندي للبنينعلميكرار عباس مهدي ناجي7750231511007101

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية االسكندرية للبنينعلميليث محمد هادي حمادي7751231511001090

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الحلة للبناتعلميحوراء علي حسين عبد احمد7752231512100016
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية المسعودي للبناتعلميوالء حسين علي عباس7753231512095068

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الجامعة للبنينعلمياحمد غني عبد هللا علي7754231511067011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الثورة للبناتعلميزينب علي هادي عبيس7755231512086072

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية المحاويل للبنينعلميساجد عبد العباس بناي عباس7756231511008065

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية االسكندرية للبنينعلميمصطفى جواد عبد محسن7757231511001125

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية الزرقاء للبناتعلميزهراء ثامر علي سعيد7758231512108024

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية عشتار للبناتعلميآيات كامل حميد مغير7759231512125010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء نبيل صبحي كاظم7760231512142071

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين علي حمادي عيسى7761231511029018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الكرار المختلطةعلمياحمد اكرم هاشم كاظم7762231511175001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعلي عماد علي كاظم7763231511012091

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الزرقاء للبناتعلميرسل رعد موسى محمد7764231512108021

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية مريم العذراء للبناتعلميغفران سلمان داود سلمان7765231512082037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الجزائر للبنينعلميكرار حسن علي حسن7766231511043047

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية المسعودي للبناتعلميحنين حيدر حسن سمير7767231512095018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميزهراء كاظم حميد عزيز7768231512141018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المحاويل للبنينعلميجاسم محمد دخيل عباس7769231511008031

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية طليطلة للبناتعلميثريا هاشم عبدالمحسن صكب7770231512092032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية دجلة للبناتعلميايات حسن كاظم عبد7771231512107003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسن رسول جمعة جريان7772231511019047

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الحوراء للبناتعلميزهراء احمد محمد ناجي7773231512103018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الصديق للبنينعلميموفق رحيم خضير عباس7774231511027063

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الجامعة للبنينعلميمحمد طالل هادي حمزه7775231511067141

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية ابن سينا للبنينعلميعبد الرحمن باسم محمد خلف7776231511029029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية الجزائر للبنينعلميعالء حسين عباس شيال7777231511043032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية ميسلون للبناتعلميمريم قاسم سلمان كاظم7778231512080076

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميبراق رافد منذر كاظم7779231512142018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية قرطبة للبناتعلميهاله فاروق محسن علوان7780231512126080

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الفجر المختلطةعلميسيف علي حميد رزيج7781231511173031

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية ذي قار للبنينعلميحيدر بهجت عبيد جيجان7782231511024020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية قرطبة للبناتعلميساره عبد هللا محمود علوان7783231512126045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية الطف المختلطةعلميشهالء عبد االمير محمد ناصر7784231512177012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الغساسنة للبناتعلميايمان محسن عبيد سلمان7785231512077012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الطليعة للبناتعلميهيفين عمران موسى حسين7786231512088340
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية البشائر للبنينعلميياسر فتاح محمد علوان7787231511028035

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الكوثر للبناتعلميشهد رياض حسن حديد7788231512114078

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية النيل للبنينعلميمحمد رحمن عبس عبيد7789231511033186

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية صنعاء للبنينعلميعبد هللا نزار حسين عليوي7790231511011067

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية السدة للبناتعلميزينب حاتم عبدالواحد حمد7791231512110028

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية سنجار المختلطةعلميمحمد خضير عبد خضير7792231511189031

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الجزائر للبنينعلميحسين قاسم كاظم علي7793231511043018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الفضائل للبناتعلميايات حامد حمزة فرمان7794231512112002

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية المستنصرية للبناتعلميغدير علي حسن علوان7795231512116026

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلمياديان خالد ريس اشكح7796231512142005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية كوثا للبنينعلميحيدر طالب حساني شمران7797231511051046

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500ثانوية االبرار للبنينعلميعلي حسن محي عبود7798231511059027

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية النيل للبنينعلميوليد عباس عبيد مطر7799231511033229

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية الخليج العربي المختلطةعلمياحمد عمار علي كاظم7800231511166002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية عدن للبناتعلميامل صبار عبدالحسين جاسم7801231512076003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الحلة للبنينعلميحسين سعد كاظم حسن7802231511020084

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية االعالم للبنينعلميمحمد حيدر علي نقي محمد7803231511066016

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الربيع للبناتعلميزينب جواد عبدالكاظم عبد7804231512098050

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية المدحتية للبناتعلميهدى موسى عبيد مخيف7805231512090229

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميعبد هللا علي حسين مجباس7806231511166019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية كوثا للبنينعلميمحمد نجم عبدالواحد كاظم7807231511051120

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية الكرار المختلطةعلميمرتضى صبار كاظم جريد7808231511175013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء فاضل جاسم مطر7809231512114056

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الكفل للبنينعلميايمن جواد كاظم حسين7810231511032023

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية المسيب للبنينعلميحسين علي كريم مهدي7811231511009040

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلمياحمد يوسف طعمه طالع7812231511254003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية394ثانوية الطبرسي للبنينعلميعز الدين حيدر نوري علي7813231511041017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية388اعدادية صنعاء للبنينعلميمصطفى زكي سعيد دفار7814231511011109

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية387ثانوية بيروت للبنينعلميعلي محمد عبد الحسين موسى7815231511022044

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية384اعدادية المسيب للبناتعلميآيات علي تركي عبد االمير7816231512117008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية381اعدادية الحلة للبنينعلميامير عناد كزار زبار7817231511020056

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية381ثانوية المجد للبنينعلميفالح محمد كاظم عليوي7818231511025034

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية380اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميوسام عبد النبي ياسر عباس7819231511251171

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية372اعدادية عشتار للبناتعلميصابرين كريم علوان حمادي7820231512125040
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية371اعدادية الكوثر للبناتعلميدانيه سليم حسن جواد7821231512114032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية371اعدادية اسماء للبناتعلميشوق عبد المطلب عبد الجليل جاسم7822231512093076

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية370اعدادية الفاو للبناتعلميجيالن سالم طالب غافل7823231512111018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية368ثانوية النيل للبنينعلميايمن حسن سعود عبيد7824231511033028

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المدحتية للبنينعلميحيدر عبد الحمزه حسن علي7825231511017064

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الكفاح للبناتعلميدنيا ثامر عبد الرزاق محمد7826231512113019

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية النخيل المختلطةعلميسارة خليل عليوي مزهر7827231512211006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية393ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميهبه مهدي صالح مهدي7828231512134045

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية ابن السكيت للبنينعلميحسين عالء محمود شاكر7829231511040013

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية الطبري للبنينعلميمحمد علي موح حسين7830231511061058

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية حطين للبنينعلمياحمد باسم احمد عبد هللا7831231511023001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميتماره باسم عبد حسين7832231512134013

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الكندي للبنينعلميسجاد كريم جبر عبد هللا7833231511007054

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية المدحتية للبناتعلميسيماء خالد ابراهيم عبيس7834231512090144

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المسيب للبنينادبيحسين قاسم ظاهر ناصر7835231521009021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية طليطلة للبناتادبيايات محسن احمد حميدان7836231522092006

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المسيب للبنينادبيايمن فيصل غازي عبيد7837231521009014

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيورود حميد عاروض سلمان7838231522083030

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية المرتضى المختلطةادبيحمزه حسين هادي دحام7839231521185005

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الغساسنة للبناتادبيمعالي عبادي بعيوي غضيب7840231522077019

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية اآلمال للبناتادبيهديل نعمه حسين نعيم7841231522118018

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية شط العرب للبناتادبيثريه احمد علي حسين7842231522124006

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية النيل للبنينادبيحسين عالء جواد عمران7843231521033026

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب كريم حسين حمزه7844231522136017

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيمريم محمد جاسم راضي7845231522134014

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيازهار علي شاكر سلومي7846231522142002

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية قرطبة للبناتادبيحنان خالد عبيد كاظم7847231522126009

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية ام البنين للبناتادبيدموع ستار عوض حبيب7848231522091021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية الحكيم للبنينادبيعلي مبدر محي حبيب7849231521044025

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية الباقر للبناتادبيآسية عبد جاسم عباس7850231522105002

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية عدن للبناتادبيتقى حسام محمد صالح7851231522076002

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية اسماء للبناتادبيمريم عباس كريم حمد7852231522093091

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية المسيب للبنينادبياحمد عبد الكريم شافي ابراهيم7853231521009008

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية االقتدار المختلطةادبياحمد جبار حمزه جواد7854231521164003
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية طليطلة للبناتادبيمريم محمد كاظم سباهي7855231522092065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية المدحتية للبناتعلميشهد كاظم جالل ناجي7856231512090150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673ثانوية شط العرب للبناتعلميغفران رحيم كاظم عبادي7857231512124056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية اسماء للبناتعلميسمر عباس عبد الحسن حمزه7858231512093072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الهاشمية للبنينعلميحسن علي محمد حميدي7859231511019053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء ثائر حسين فليح7860231512114048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية المدحتية للبنينعلميعلي صادق حمزه حسين7861231511017127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين علميسجاد اياد شمران ابراهيم7862231511036011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الطليعة للبناتعلميغسق سامي حسين سنيد7863231512088251

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية مريم العذراء للبناتعلميزينب شوقي حسوني علي7864231512082022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الطليعة للبناتعلميساره حيدر عريبي عبود7865231512088189

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية المدحتية للبناتعلميانفال وهب صاحب مطلب7866231512090007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.5ثانوية الوائلي للمتميزينعلميعقيل عبد مسلم تقي محمد7867231511047039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية ميسلون للبناتعلميفاطمه علي نجم عبدهللا7868231512080072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية اسماء للبناتعلمينور الهدى عباس عبيد محمد7869231512093115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الحلة للبنينعلميعلي صالح عبد الحسن ابراهيم7870231511020195

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية االسكندرية للبنينعلميامين زاهر عبد الساده راجي7871231511001021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية الخلود للبناتعلميصفا حسين علي ذياب7872231512137036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية االقتدار المختلطةعلمينورس رحمن كامل عليوي7873231512164034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الفجر المختلطةعلميليث عامر كامل عبد الكاظم7874231511173051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية المستقبل للبناتعلمياسراء مكي جاسم محمد7875231512106004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية اسماء للبناتعلميخلد وليد ستار عبيد7876231512093033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية االمام علي للبنينعلميمصطفى حيدر جابر علوان7877231511002286

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية المشروع للبنينعلميذو الفقار جعفر داود عبيس7878231511010043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميساره صالح راشد حسون7879231512143015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميفاطمه ابراهيم حسين مجباس7880231512166017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.2ثانوية الوائلي للمتميزينعلمياحمد عامر ادريس كاظم7881231511047007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية االسكندرية للبناتعلميغفران علوان عبيد فرحان7882231512094032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الطليعة للبناتعلميندى كرم علي احمد عبد7883231512088313

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتعلميورود علي عبد هللا عمران7884231512143031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الطليعة للبناتعلميسرى علي عبد االمير ناصر7885231512088209

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء علي عبيس خليل7886231512088143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الطليعة للبناتعلميود محسن عزيز حسن7887231512088344

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الفجر المختلطةعلميعباس هادي علي لطيف7888231511173036
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية شط العرب للبناتعلميهجران سعدي حسن رشيد7889231512124077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء علي مهدي حمزه7890231512117074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الثورة للبنينعلميعلي حمزه عويد عبد7891231511003095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية حيفا للبناتعلميصفا حسن حسين فليح7892231512122034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمياستبرق علي حسين هاشم7893231512119011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية االقتدار المختلطةعلميزبيده نجاح حسين عباس7894231512164017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية الكوثر للبناتعلميرغد رياض حسن حديد7895231512114041

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد خضير عباس محمد علي7896231511002255

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء عبد الحي ناصر صبر7897231512088135

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية المسيب للبنينعلميسيف محمد اسماعيل حاجم7898231511009061

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية البشائر للبنينعلميارشد حيدر عبيد كريم7899231511028004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642ثانوية المرتضى المختلطةعلميأحمد يوسف عبد الحسن عيدان7900231511185004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية بيروت للبنينعلميمحمود سمير كاظم فهد7901231511022060

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية مأرب للبنينعلميمحمد علي جابر مهدي7902231511049048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية الطبري للبنينعلمياحمد محسن علي فازع7903231511061006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميحسام كاظم جبر احمد7904231511012034

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية السهول المختلطةعلمينبراس مراد كريم عالوي7905231511182010

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية المسيب للبنينعلميعبد الرحمن حسين علي نايف7906231511009071

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية السجاد للبنينعلمياحمد بدر ندى عباس7907231511031006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد هادي حظي ورد7908231511002273

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية المجد للبنينعلميعلي صالح شناوه جاسم7909231511025029

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الهاشمية للبنينعلميمنير حسين حميد جابر7910231511019197

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية القاسم للبنينعلميحسين حسان لفته عبد هللا7911231511006060

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية االندلس للبنينعلميعلي عاصم محمد عبد علي7912231511042086

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية حيفا للبناتعلميغفران حسين علي عباس7913231512122038

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية الزرقاء للبناتعلميايناس حسن خليل ابراهيم7914231512108006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية قرطبة للبناتعلميايالف فؤاد عبد هللا محمد7915231512126013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميسجى هيثم خضر جدوع7916231512128025

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية مريم العذراء للبناتعلميآمال رزاق مصطفى غبن7917231512082001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمه محمد حسن شويل7918231512119134

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء خضير عباس هالل7919231512114051

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الكوثر للبناتعلميحسناء عبد عون جابر عباس7920231512114026

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الربيع للبناتعلميورود حمزه منعم عبيد7921231512098120

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية عشتار للبناتعلميساره حامد جاسم عطيه7922231512125035
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميحوراء محمد حسن شويل7923231512119048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية السدة للبناتعلميهاجر عباس علي كاظم7924231512110050

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء ماجد خضير عباس7925231512114060

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية شط العرب للبناتعلميايالف حاكم محيميد حسون7926231512124011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية المسعودي للبناتعلمينبأ ثابت جسام علوان7927231512095057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية الكوثر للبناتعلميشيماء خالد كاظم حسين7928231512114082

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية عشتار للبناتعلمينور محمد كزار منديل7929231512125055

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية االسكندرية للبناتعلميفاطمه حسين جاسم فلت7930231512094034

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية السدة للبناتعلميياسمين احمد هاشم فارس7931231512110053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية طليطلة للبناتعلميجوالن جواد كاظم محمد7932231512092033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية مريم العذراء للبناتعلميعذراء عبدالحسين محمد عبدهللا7933231512082035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية المسيب للبناتعلميفاطمه مجيد حميد عبيد7934231512117118

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية الرفعة للبناتعلميزينب سماح خضير حسن7935231512081028

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية المسيب للبناتعلميمالك عبد علي حمزه جريذي7936231512117125

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية السدة للبناتعلميعبير سلمان حميد عناد7937231512110036

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية ام البنين للبناتعلميزينب عمار فليح حسن7938231512091043

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584ثانوية النجوم للبناتعلميساره نافع عبد الرضا سمرمد7939231512130033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميرفل عبد العباس عبد الحسين شمران7940231512142045

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميعبير صالح محمود حمزه7941231512127048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الثورة للبناتعلميشهب احمد حسين جاسم7942231512086081

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583ثانوية الحوراء للبناتعلميزهراء ضاري حسون خلف7943231512103020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء علي ناصر حسين7944231512114054

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية المسيب للبناتعلميساره سعد حسين محسن7945231512117086

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية المحاويل للبناتعلمينور حسين كاظم عبيد7946231512115103

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهديل حيدر كاظم جابر7947231512127070

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميرغد علي حسين كدر7948231512128013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميكوثر طايس رشيد محمد7949231512128029

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميضحى سعد ساجت حسين7950231512166014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578ثانوية النجوم للبناتعلميفاطمه كريم عبد الكاظم عبد هللا7951231512130042

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578اعدادية حيفا للبناتعلميأيات رزاق طعمة عبد الحسين7952231512122002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتعلميكوثر شاكر محمود طعمه7953231512140024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميزينب حسين عبيد حمد7954231512123044

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية المستنصرية للبناتعلميساره حمزه زغير عبدالكاظم7955231512116019

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمينورالهدى حسن خضير حمزه7956231512119165
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية عشتار للبناتعلميتبارك محمد نوري حمزة7957231512125016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية طليطلة للبناتعلميرؤى جواد كاظم محمد7958231512092046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية النخيل المختلطةعلميغفران سلمان عبيس عليوي7959231512211008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميايه جبار تركي نايف7960231512119033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد حبيب جواد كاظم7961231511008128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية المسيب للبنينعلميعلي حسين علي منصور7962231511009086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية المسيب للبناتعلميابتهاج غالب ناصر نطاح7963231512117012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية عشتار للبناتعلميأسماء ناصر محسن عباس7964231512125001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية االندلس للبنينعلميليث حامد لفته حسون7965231511042115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية كوثا للبنينعلميصقر اسماعيل جاموس عبادي7966231511051068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية العامل للبنينعلميعبد الحكيم عبد االمير كاظم شحاذه7967231511026023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية كوثا للبنينعلميمحمد حسان جاسم حمزه7968231511051114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميوئام محمد سالم ساهي7969231512128045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميرغد مازن جبار صيهود7970231512119063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الحلة للبنينعلميقيصر عباس عبيد عكرب7971231511020238

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية الحوراء للبناتعلميهدى صالح حلبوص خضير7972231512103085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد وهاب راضي عامر7973231511006017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية القاسم للبنينعلميعلي منصور حسن علوان7974231511006165

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الهاشمية للبنينعلميمحمدحسين كاظم عدنان حسين7975231511019183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميكرار شاني طالب شاني7976231511188061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميعهد عيسى عبد هللا عودة7977231512145034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية المجد للبنينعلميمحمد قاسم كاظم عبود7978231511025040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية القاسم للبنينعلميعلي عبد المحسن عبود فرهود7979231511006149

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية المدحتية للبنينعلميطيف حمزه علوان حسين7980231511017093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية المحاويل للبنينعلميميثاق طالب حمزه خلف7981231511008170

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية المسيب للبناتعلميمريم شكري حامد ابراهيم7982231512117123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميسجى علي حسين عبود7983231512119096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية النهروان المختلطةعلميسجاد رحيم اكريم راضي7984231511181027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية البتول  للبناتعلميمالك جواد عبدالكاظم احمد7985231512104033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الشوملي للبنينعلميكرار رياض عيدان حسون7986231511054132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمود فاضل محمود حامد7987231511008151

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية المحاويل للبنينعلميياسر عباس سلمان حسن7988231511008173

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية البدور للبناتعلميذكريات حسن حاجم سرحان7989231512085003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية االندلس للبنينعلميحامد باسم رحيم جالب7990231511042025
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية القدس للبنينعلميمحمد عباس محمد عبيد7991231511055071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية القاسم للبنينعلميعلي كريم عبيد جاسم7992231511006159

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية الجامعة للبنينعلميزين العابدين عبد الكريم محمود محمد حسين7993231511067066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميحسن عبد الكريم عبد هللا موسى7994231511038017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميحسين صالح محمد علوي7995231511163003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية االبرار للبنينعلميكاظم عيدان كتاب كاظم7996231511059031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية الحلة للبنينعلميعلي صفاء شاكر محمود7997231511020194

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية عشتار للبناتعلميطيبه اكرم عبود مهدي7998231512125041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الهاشمية للبنينعلميأيمن عباس زيدان ضيف7999231511019021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميجيهان حمزه فالح عبدهللا8000231512119039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الكفل للبنينعلمياحمد يوسف خشان جاسم8001231511032013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية السجاد للبنينعلميحسن حواس رواد محيسن8002231511031026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميمعتز قحطان حسين محمد8003231511168027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الربيع للبناتعلميغدير نعمه علي مدلول8004231512098077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الحلة للبنينعلميحسين عالء نعيم عبد8005231511020093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةعلميمحمد سمير كريم عبيد8006231511168024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية المسيب للبنينعلميالحسن عماد جواد عبيد8007231511009012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية كوثا للبنينعلميعمر خير هللا عبد الحسين خليف8008231511051101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية االسكندرية للبنينعلميمرتضى حيدر غازي عبد هللا8009231511001118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية المشروع للبنينعلمياسعد نافع كريم حمد8010231511010016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الفجر المختلطةعلميمصطفى يحيى علي مرير8011231511173070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الفجر المختلطةعلمينجاح فاضل حمود محل8012231511173076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الحلة للبنينعلمييوسف حسن محمد علوان8013231511020348

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الفجر المختلطةعلميمحمد رزاق هاشم عبيد8014231511173061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية المسيب للبناتعلميزهراء هادي مرزه حمزه8015231512117078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية المسيب للبناتعلميساره صالح مهدي حمزه8016231512117087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية القاسم للبنينعلميمنتظر محسن سرحان شعالن8017231511006241

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.6ثانوية الوائلي للمتميزينعلميأمير ابراهيم محمد جابر8018231511047002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الفجر المختلطةعلميمهند حمزه مكطوف عبيس8019231511173073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية اليقظة للبناتعلمينور الهدى جعفر حامد عبيس8020231512089103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد ياسين كاظم محي8021231511005137

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية كوثا للبنينعلميامجد سعدون مطر طالع8022231511051018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية كوثا للبنينعلميعلي سالم عالوي خضير8023231511051091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية طليطلة للبناتعلمياطياف شريف عطيه لفته8024231512092009
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية بيروت للبنينعلميمحمد عباس عبيد لفتة8025231511022054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية السدة للبنينعلميمراد عبد علي محمد حتروش8026231511016092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية الوركاء للبناتعلميزهراء عدنان نوري احمد8027231512079015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية البشائر للبنينعلميعباس فالح شاهي عبود8028231511028018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية بلقيس للبناتعلميضحى رياض هادي عبادي8029231512120079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية السجاد للبنينعلميمصطفى احمد علي كاظم8030231511031094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية القاسم للبنينعلميعالء مكصد عبيد كريدي8031231511006131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية المحاويل للبنينعلميباقر علي عبد حسين8032231511008026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية الوركاء للبناتعلميهاله احمد عبدالرحيم لطيف8033231512079035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية البدور للبناتعلميغدير ماهر خضير احمد8034231512085007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الحوراء للبناتعلميمريم عباس عبد عالوي8035231512103068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية القاسم للبنينعلميضياء عدنان هجول حسن8036231511006120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية الوركاء للبنينعلميعباس خضير عمران عبيس8037231511034047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الشوملي للبنينعلميحسين عباس عبيد ذرب8038231511054043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الكوثر للبناتعلمينور عماد خليل ابراهيم8039231512114129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الفجر المختلطةعلميعمار فاضل عبيد سليم8040231511173046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية بدر الكبرى المختلطةعلميهشام موسى نعمه جعاز8041231511199026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية كوثا للبنينعلميعز الدين طالب صكب فاضل8042231511051081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية االمام للبنينعلميحيدر حسين صالح مهدي8043231511013026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية المدحتية للبنينعلميامير حبيب حسين علي8044231511017023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية المجد للبنينعلميعلي سلمان عبد الرضا سلمان8045231511025028

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية السجاد للبنينعلميمنيف سليمان سبع حمادي8046231511031103

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية الدوحة المختلطةعلميعباس رياض جاسم خشان8047231511176021

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية القاسم للبنينعلميمصطفى سليم عيدان كاظم8048231511006227

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية القاسم للبنينعلمياحمد محمود اياد مالك8049231511006015

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الفجر المختلطةعلميسجاد هادي هاشم حسين8050231511173028

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية حطين للبنينعلميعلي محمد عبد العباس حمود8051231511023023

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية التوحيد المختلطةعلميقيس جبار راضي كاظم8052231511204024

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية كوثا للبنينعلميسعد قاسم زريج هجيج8053231511051063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية المدحتية للبنينعلميكرار كاظم مدلول حمزه8054231511017167

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية المدحتية للبنينعلميحمزه عبد هاشم زويد8055231511017056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565اعدادية اليقظة للبناتعلمياريج عبدالغفار عبد الواحد كاظم8056231512089005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية المسعودي للبناتعلميرسل حامد جاسم حميد8057231512095024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553ثانوية النجوم للبناتعلميندى عبد الكاظم عبد زيد جاسم8058231512130054
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545ثانوية دجلة للبناتعلمينور علي جاسم كاظم8059231512107034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539ثانوية قرطبة للبناتعلميتبارك حمدي رشيد علوان8060231512126018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538اعدادية المسيب للبناتعلميرانيه علي رحيم كريم8061231512117058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536ثانوية المسعودي للبناتعلمينغم محمد صالح محمد8062231512095059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535اعدادية الزهراء للبناتعلميبراق حسن كامل نجم8063231512109041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533ثانوية قرطبة للبناتعلمياشواق عماد حسن بخيت8064231512126005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميغفار سلمان كاظم عبد8065231511251122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية المحاويل للبنينعلميمحمد المصطفى عقيل عبد حسين8066231511008124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد صالح مهدي حسن8067231511002258

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية االمام علي للبنينعلميجابر كريم جبر كاظم8068231511002061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية بيروت للبنينعلميحيدر عبد الرسول نوري عبد االمير8069231511022021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية الوركاء للبنينعلميعلي سلمان خضر عصفور8070231511034057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية كوثا للبنينعلميفالح هادي ثجيل كاطع8071231511051107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية النهروان المختلطةعلميماهر فاضل خليف ساجت8072231511181051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية بيروت للبنينعلميمحسن عادل نعمه علي8073231511022050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلميسالم عباس حسين صالح8074231511188033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الشوملي للبنينعلميعبد المطلب مرزه عمران عيسى8075231511054088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية ابن السكيت للبنينعلميمحمد ادريس عبد الحسين علوان8076231511040050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية االمام علي للبنينعلميكاظم محمود حسن فاضل8077231511002221

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية كوثا للبنينعلميحسين حمزه علي كاظم8078231511051037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية المسيب للبنينعلميحمزه حامد عبد العباس علي8079231511009042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية الصادق المختلطةعلميمحمد علي محمد علي8080231511172046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية الغزالي المختلطةعلميسعد نعيم حاجم رومي8081231511186022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية ابن البيطار المختلطةعلميقاسم سعد حاكم موسى8082231511163016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية النيل للبنينعلميزيد جاسم زيد علي8083231511033082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية الطبري للبنينعلميستار جبار كاظم جواد8084231511061023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية اسمرة المختلطةعلميأحمد سعدون حنظل سعيد8085231511202002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الهاشمية للبنينعلميكرار محمد هادي عبيس8086231511019160

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية المحاويل للبنينعلميحسام رحيم خضير عبيد8087231511008034

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى629.9ثانوية بابل للبنينعلميمصطفى فرمان قحط رحيمه8088231511021087

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الفيحاء للبنينعلميمحمد رعد سعدي ديكان8089231511005125

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية المسيب للبنينعلميمحمد علي عباس مهدي8090231511009137

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية النجوم للبناتعلميمنار محمد فاضل عطية8091231512130051

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الخنساء للبناتعلميرند عقيل اسماعيل نجم8092231512087079
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الخنساء للبناتعلميايمان كريم حمزه راشد8093231512087031

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية االخوة المختلطةعلميعلي صباح كاظم حمود8094231511212014

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينعلميمحمد سمير كاظم عباس8095231511038062

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية الكندي للبنينعلميمحمد موسى عبد الحسين موسى8096231511007113

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية صنعاء للبنينعلميبكر طارق خضر جدوع8097231511011024

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية العامل للبنينعلميأحمد راضي جبار زغير8098231511026002

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية المسيب للبنينعلميعلي حميد محمد سعيد حميد8099231511009087

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية المسيب للبنينعلميعلي أخاء مجيد حمود8100231511009080

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية الفيحاء للبنينعلميطارق فؤاد كاظم عمران8101231511005073

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية الكوثر للبناتعلميأسراء خالد سعود حسين8102231512114003

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية صنعاء للبنينعلميكاظم غلطان وهاب محيسن8103231511011088

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الحلة للبنينعلميأمير عبد الكريم علي لفته8104231511020005

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الشوملي للبنينعلميعباس حمزه عباس مرزه8105231511054078

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية المحاويل للبنينعلميمرتضى محمد عبيد مزعل8106231511008155

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الحلة المسائية للبنينعلميعلي فيصل غازي عبيس8107231511251114

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية اآلمال للبناتعلميدعاء حمزه دلي عباس8108231512118018

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الحلة للبنينعلميخضر صالح حسن علي8109231511020115

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلميمهند كاظم اهبيش عبادي8110231511205027

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616إعدادية مصباح الهدى المختلطةعلمينور الدين محمد شهيد منديل8111231511205028

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية المدحتية للبناتعلميتقى رشيد خفيف خورشيد8112231512090045

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الحلة للبنينعلميعلي رزاق حسن حسون8113231511020184

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية القاسم للبنينعلميعلي منعم زايد حسين8114231511006166

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الحلة للبنينعلميعلي عدنان كاظم جواد8115231511020206

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الفيحاء للبنينعلميعلي عماد ناجي منصور8116231511005099

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية المستنصرية للبناتعلمياسيل احمد كاظم عباس8117231512116002

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية االمام علي للبنينعلميكرار مهدي صالح مهدي8118231511002230

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسن راشد عطيه مرهون8119231511029009

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية المسيب للبناتعلميسما فراس حامد سلمان8120231512117098

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية النجوم للبناتعلميعبير باسم عبد ناجي8121231512130038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الثورة للبناتعلميزهراء قاسم عبد هللا حاتم8122231512086060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية السجاد للبنينعلميكرار باسم حاتم عبود8123231511031076

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى552ثانوية االسكندرية للبناتعلميايناس عباس فاضل مصيخ8124231512094007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى547اعدادية العامل للبنينعلميهيثم صالح حمزه عناد8125231511026061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521ثانوية قرطبة للبناتعلميدعاء كاظم حسين غدير8126231512126030
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية عشتار للبناتعلميورود باسم حاتم عبود8127231512125063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية القاسم للبنينعلميباقر غانم عبيد نعمه8128231511006037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية مصطفى جواد للبناتعلميهدى محسن نايف لوكان8129231512128044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية الوركاء للبنينعلميحيدر حسين جوهر حمزه8130231511034032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الكندي للبنينعلمياسامه رياض محسن كاظم8131231511007012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي كريم خليل حسن8132231511008103

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية الوركاء للبنينعلميعلي جمال كاظم عبيد8133231511034053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية المسيب للبنينعلميعبد هللا صادق جبار عباده8134231511009074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية المسيب للبنينعلميمشتاق كامل جمعه محمد8135231511009146

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية القدس للبنينعلميحاتم كريم رحمن حبيب8136231511055015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية االمام للبنينعلميياسر علي حمزه مغيض8137231511013085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية الشوملي للبنينعلميعلي صالح جابر محسن8138231511054108

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الفاو للبناتعلميحوراء محمود عبد درفيش8139231512111024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية المسيب للبنينعلميفادي احمد محمد جاسم8140231511009111

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية صنعاء للبنينعلميمحمد عباس عبد الحسين حبل8141231511011098

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الشوملي للبنينعلميسجاد فرحان حلواص محمد8142231511054061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية االسكندرية للبنينعلميسراج الدين ابراهيم محمد علي احمد8143231511001043

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الرحمن المختلطةعلميمصطفى عبيس مزعل مراد8144231511165044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي اكرم فخري جواد8145231511008089

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية الهاشمية للبنينعلميزين العابدين مضر ابراهيم رعد8146231511019097

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية التوحيد المختلطةعلمياحمد محمد كزار فرمان8147231511204005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية المسعودي للبناتعلميفرح نجاح عيسى خضير8148231512095050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الحلة للبنينعلميمحمد صالح بدري هادي8149231511020268

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية المسعودي للبناتعلميساره سباهي حمود خضير8150231512095038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميضحى زاهر موسى عبد8151231512123070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الغدير للبناتعلميقطر الندى خالد حمزه مزعل8152231512131033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية صنعاء للبنينعلميعادل عامر عبد حسين8153231511011056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الهاشمية للبنينعلميعلي حسن حسين جاسم8154231511019123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية كوثا للبنينعلميمهند علي زويد خليف8155231511051141

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية المحاويل للبنينعلميعلي حسين فليفل دبيس8156231511008093

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية المرتضى المختلطةعلميأنور حمدان جاسم عبد هللا8157231511185007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الهاشمية للبنينعلميصاحب صبحي كاظم جواد8158231511019105

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية القاسم للبنينعلميمحمد ظاهر محسن كاظم8159231511006208

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية ابن زيدون المختلطةعلميكرار محمد مزهر حمزه8160231511193019
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية مهدي البصير للبنينعلميحسين عبيد جبر سلمان8161231511058008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية النيل للبنينعلميمصطفى عبيد تايه كزار8162231511033209

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية الباقر للبنينعلميحسين محمد نايف سهيل8163231511046017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية سنجار المختلطةعلميمحمد صالح عبيس علي8164231511189033

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية االمام علي للبنينعلميذو الفقار راجح حمد علي8165231511002110

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية التوحيد المختلطةعلميأحمد راضي كاظم علي8166231511204001

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية الشوملي للبنينعلمييونس محمد هاشم كزار8167231511054170

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية سبأ المختلطةعلميمحمد جبار خليل محسن8168231511191025

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الشوملي للبنينعلميمنتظر مهدي عليوي عواد8169231511054159

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية االعالم للبنينعلميعلي طالل احمد خضر8170231511066009

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الشوملي للبنينعلميمصطفى حميد نعمه حافظ8171231511054156

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية الحكيم للبنينعلميمحمد حمزه علي دعيج8172231511044053

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية الخليج العربي المختلطةعلميعلي صادق مراح دهيش8173231511166027

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية عشتار للبناتعلمينبأ محسن محمد حسن8174231512125051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الزهراء للبناتعلميحنان حسن زغير لفته8175231512109053

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية نخب بابل االهلية للبناتعلميميس مهدي صاحب ناجي8176231512141037

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء حمزه صالح محمد8177231512120044

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية كوثا للبنينعلميعلي طالل كاظم عبد8178231511051094

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية اليقظة للبناتعلمياسراء كريم هندول جاسم8179231512089009

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميراحيل اياد درويش جواد8180231512123023

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية كوثا للبنينعلميانور سعد سلمان انجاد8181231511051022

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المدحتية للبنينعلميحسين علي حمزه ناصر8182231511017048

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية المشروع للبنينعلميمرتضى طالب عبد كاظم8183231511010094

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الغساسنة للبناتعلمياسراء علي كامل باقر8184231512077008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية االمام علي للبنينعلميعلي احمد محمود حسين8185231511002156

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الثورة للبنينعلميجالل رعد داود سلمان8186231511003038

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية المسعودي للبناتعلميمالك سعد مسير هالل8187231512095053

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية النهروان المختلطةعلميمحمد نجم عبيد ضاري8188231511181059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية كوثا للبنينعلميعمران رحيم عمران متعب8189231511051102

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530ثانوية بيروت للبنينعلميمحمد علي خضير عبيس8190231511022057

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى528ثانوية البيان للبنينعلميكاظم مدلول جاسم خيش8191231511014082

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522اعدادية القاسم للبنينعلميكرار محمد علوان صكبان8192231511006190

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516اعدادية الشوملي للبنينعلميمحمد مهدي سلمان محمد8193231511054149

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى515ثانوية المستنصرية للبناتعلميعبير حيدر زوير جحيل8194231512116024
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511ثانوية مريم العذراء للبناتعلمينور عبدالحمزه عطيه بردان8195231512082044

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية المدحتية للبنينعلميحمزه مجيت مطلب سويدان8196231511017059

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية المشروع للبنينعلميمصطفى ابراهيم فاضل عباس8197231511010098

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية اسمرة المختلطةعلميأنور عبيس عيدان صكبان8198231511202004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505ثانوية المسعودي للبناتعلمينور أحمد عبد هللا محمد8199231512095061

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية الشوملي للبنينعلميأيمن جساب بدر فارس8200231511054008

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية مهدي البصير للبناتعلميسجى عصام علي توفيق8201231512133006

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية حيفا للبناتعلميفاطمة علي محمد عبيد8202231512122039

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية االسكندرية للبنينعلميمهدي حمزه حسين علوان8203231511001133

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية الكوثر للبناتعلميرغد فيصل جاسم زويد8204231512114042

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية االندلس للبنينعلميمحمد حسن عبد جاسم8205231511042123

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية السجاد للبنينعلميعلي رضوان جعفر كاظم8206231511031067

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر ياسر رباط بلبول8207231511006083

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية المسعودي للبناتعلميديانا ابراهيم احمد منير8208231512095022

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية االندلس للبنينادبياحمد صالح محمد كادوري8209231521042006

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية صنعاء للبنينادبيميثاق محمد كرنفل عمران8210231521011121

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد نجم عبد الزهره سلمان8211231521006076

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية العامل للبنينادبيحسين عباس احمد سليمان8212231521026009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية القاهرة المختلطةعلميزهراء محمد زيدان جواد8213231512178005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية القاسم للبنينعلميامير عايد كريم عبد عون8214231511006026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين نبيل خضير حسن8215231521011031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية صنعاء للبنينادبيغيث محمود محمد خصباك8216231521011084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية صنعاء للبنينادبيضياء عبد الكريم عواد نايف8217231521011050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي صالح علي خميس8218231521011071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية السجاد للبنينادبيسعد جاسم خضير فهد8219231521031037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى عامر كاظم هندي8220231521010134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي عامر حميد كاظم8221231521034053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الشوملي للبنينادبياحمد اياد مجبل مدب8222231521054006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية قرطبة للبناتادبيدعاء جبار فاضل كاظم8223231522126014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياسعد رحيم لطيف عبد8224231521251026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية كوثا للبنينادبيمروان عبيد صالح محيميد8225231521051092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية حطين للبنينادبيحسنين كريم شرهان راضي8226231521023014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية البيان للبنينادبيباقر عناد كزار زبار8227231521014015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعبد الرحمن عادل احمد فاضل8228231521255054
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المسيب للبنينادبيعباس عادل خليل مهدي8229231521009045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المدحتية للبنينادبياحمد هاشم خضير شندل8230231521017010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية حيفا للبناتادبيعبير ميثم خلف مطر8231231522122032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الدرعية المختلطةادبيغانم عبيد كاظم حسن8232231521170022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية السدة للبنينادبيسجاد مرتضى عالوي ساير8233231521016041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية العامل للبنينادبيعلي عبد االمير سلمان موسى8234231521026021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425الخارجيونادبياحمد فالح مهدي رضا8235231521400005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المسيب للبناتادبيعال عباس خليل كريم8236231522117075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيباقر محمد زيد رفاس8237231521037009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية صنعاء للبنينادبيكرار عباس جابر سلطان8238231521011090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشوملي للبنينادبيمرتضى نعيم محيسن ناهي8239231521054093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء صالح فندي منير8240231522126025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية صنعاء للبنينادبيخالد علي ياسين صالح8241231521011034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المشروع للبنينادبيعمر عماد بكر كلبوش8242231521010113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين علي حميد علوان8243231521011027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيقبس عماد عبد حسين8244231522128036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية االسكندرية للبنينادبيعالء حسين فاضل محمد8245231521001053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االندلس للبنينادبياحمد شاكر عبد الكاظم مخيف8246231521042005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المشروع للبنينادبياحمد حسين كاظم مرزه8247231521010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد حيدر حسين علي8248231521009081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المسيب للبناتادبيسالي صالح مهدي ابراهيم8249231522117056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية االسكندرية للبنينادبياحسان حيدر حسن سمير8250231521001004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية حطين للبنينادبياحمد فرحان كريم عبيس8251231521023007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية حطين للبنينادبيمحمد جبار كريد حسين8252231521023045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشوملي للبنينادبيصباح حسين مزهر كاظم8253231521054048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيحيدر محمد مظلوم حسن8254231521254021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الغدير للبناتادبيتبارك نبيل جليل جعفر8255231522131005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الدرعية المختلطةادبيعباس حسن مبدر ماجد8256231521170015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الصديق للبنينادبيعلي صفاء محمد عبد الحسن8257231521027073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المسعودي للبناتادبيلقاء جبار محمد عباس8258231522095043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السجاد للبنينادبيعبد الرحمن سعد عبيد محمد8259231521031053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية عشتار للبناتادبيهند يونس صالح عباس8260231522125063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيعذراء عماد نجم دليمي8261231522128032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية حطين للبنينادبيعباس فاضل عباس محمد8262231521023028
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الهالل المختلطةادبيمحمد عدنان يوسف تايه8263231521179042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية صنعاء للبنينادبيبكر محمد كريم عزيز8264231521011020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية القاسم للبنينادبيمعتز حازم حسين عبود8265231521006084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيضحى كاظم فنطيل عبدالحسين8266231522119060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد قاسم عبد هللا عيدان8267231521045012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية العامل للبنينادبيمحمد عباس بريبر كطان8268231521026028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية صنعاء للبنينادبيعالء حسين عبد الساده محمد8269231521011064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيرامي عدنان داود سلمان8270231521254022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية صنعاء للبنينادبيابراهيم نايف حاتم ابراهيم8271231521011003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد الوهاب رزاق جاسم محمد8272231521011059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية بيروت للبنينادبيسامر حاتم ابراهيم راضي8273231521022015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المشروع للبنينادبيعالء عامر عبد خضير8274231521010090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الهالل المختلطةادبيعباس فاضل حميزه شمران8275231521179023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حسن هادي كاظم8276231521009054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الدستور للبنينادبياحمد سليم فليح عبد8277231521018006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الرواد المسائية للبنينادبياحمد علي حسين نايف8278231521255009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيسجاد سهيل محي عبيس8279231521168016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية االسكندرية للبنينادبيشاكر محمود مدب رشيد8280231521001040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية كوثا للبنينادبيزيد فاضل دخيل حمادي8281231521051032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية العامل للبنينادبيحسين باسم فليح حسن8282231521026006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الشوملي للبنينادبياحمد مهدي حذيه عبد8283231521054010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الشوملي للبنينادبيحسن جابر حسن عباس8284231521054017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية المشروع للبنينادبيليث محان جفات ثويني8285231521010124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الربيع للبناتادبيهدى عطيه عبدعون حافي8286231522098093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االسكندرية للبنينادبيموفق عالء حسين ويس8287231521001111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء سالم خفيف مسير8288231522119033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية المسعودي للبناتادبينبراس سلمان حسين علوان8289231522095048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية المسعودي للبناتادبيرشا عبد الرحيم صالح حسين8290231522095019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيوديان نايف حاتم ابراهيم8291231522128055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الدرعية المختلطةادبيمحمد صالح انجاد خميس8292231521170026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الصديق للبنينادبيحسين مهند اسماعيل خليل8293231521027027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي أحمد فاضل سلطان8294231521001055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية البواسل المختلطةادبياحمد عبد المحسن حميدي فرحان8295231521174001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء عبد الرحمن محمد بندر8296231522125035
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية ابن سينا للبنينادبيفالح محمد امين هاشم حسن8297231521029025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المسيب للبنينادبيكاظم محمد كريم علوان8298231521009071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الفجر المختلطةادبيمهند حسن علي حمزه8299231521173073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية القاهرة المختلطةادبيجعفر مارد كاظم جيجان8300231521178011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيمحمد حسن بخيت عباس8301231521257047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الفجر المختلطةادبيحيدر حمزه صبح عناد8302231521173028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيضرغام عبد علي محمد سلمان8303231521257027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية بلقيس للبناتادبيانعام علي عبد تبينه8304231522120004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهد ثامر راضي خضير8305231522128030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية عرفات المختلطةادبيياسر خضير كاظم حمزه8306231521161028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمروه شذر فزاع معارج8307231522119074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمحمد رعد كامل بدر8308231521012050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المشروع للبنينادبيحيدر علي حسين عرار8309231521010046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسن علي كاظم حبانه8310231521063019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المشروع للبنينادبيكرار حسن احمد ابراهيم8311231521010117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية المسعودي للبناتادبينور سعيد عيسى عبد هللا8312231522095052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية القاسم للبنينادبيحسين زهير منفي حمزه8313231521006021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس سالم حنوف كاظم8314231521054052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية مريم العذراء للبناتادبيآيات عبد الكاظم عبد الرزاق مرزه8315231522082001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المسيب للبنينادبيعبد الواحد حسن داود سلمان8316231521009049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية القاهرة المختلطةادبيخالد علي حسين شطب8317231521178015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا فاضل مرموص عبود8318231521052043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية النهروان المختلطةادبيخير هللا حسن ضاري سبع8319231521181014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية المستنصرية للبناتادبيرشا جاسم بدع نطاح8320231522116018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية السجاد للبنينادبيسفيان حميد مجيد خضير8321231521031038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية عرفات المختلطةادبيصفاء فاهم علي علكم8322231521161014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد جدوع كاظم عويد8323231521045010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية صنعاء للبنينادبيبارق مالك ضهيد ناصر8324231521011018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية عرفات المختلطةادبيمرتضى عاصم حايف طهيلي8325231521161025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية القاهرة المختلطةادبيسالم ياسين عيثه عبد8326231521178024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيورود هادي خليف هراط8327231522128057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية السدة للبناتادبيرغد كاظم محمد مدحي8328231522110011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية صنعاء للبنينادبيكامل صباح كامل مزعل8329231521011089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي كريم حمد ابراهيم8330231521008073
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الفجر المختلطةادبيهاني صاحب جاسم محمد8331231521173077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيمها صالح صالل علي8332231522128040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الدرعية المختلطةادبيمهدي كريم بردي كاظم8333231521170031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المسيب للبناتادبيهدى عبد اللطيف عبد محمد8334231522117110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المسيب للبنينادبيايهاب جميل مرشد مريز8335231521009015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المشروع للبنينادبيابراهيم علي هيل سرحان8336231521010003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية حلب المختلطةادبياشرف حيدر صاحب محمد8337231521201003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية المنتظر المختلطةادبيسيف سعد جحيل حمزه8338231521196010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية حطين للبنينادبيحسين فالح مطر حمود8339231521023017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الرحمن المختلطةادبيحمزه وعد عباس كاظم8340231521165007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المشروع للبنينادبيعباس هادي عبيد جميل8341231521010080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ميسلون للبناتادبيضحى عباس هويني عبيد8342231522080042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية القاهرة المختلطةادبيعبد القهار علي شارع فزع8343231521178027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية البواسل المختلطةادبيمحمد جاسم حميدي فرحان8344231521174013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية المستنصرية للبناتادبيريام عدنان كاظم مالطه8345231522116021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية حيفا للبناتادبيريام حاتم كاظم حنحوص8346231522122018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية عشتار للبناتادبيعلياء صادق نجم عبد هللا8347231522125043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المسيب للبناتادبيختام علي حسين علي8348231522117032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الصديق للبنينادبيمهند ستار عبيد علي8349231521027118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيسيف عادل جاسم جواد8350231521160013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المسيب للبناتادبيرحاب وليد كاظم بدر8351231522117037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية القاهرة المختلطةادبيسعد عبد الحمزه جابر راضي8352231521178022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية عشتار للبناتادبيرحاب غازي حسين عناد8353231522125028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية حطين للبنينادبيسامان علي لفته عمران8354231521023022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية كوثا للبنينادبيليث عبد الرضا فوزي حمزه8355231521051080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الدرعية المختلطةادبيطارق حسين عبد الكاظم ناهي8356231521170014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيأرشد عبد الحمزه كاظم خليل8357231521160002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الكندي للبنينادبيحمزه رسول عبد الكاظم اسماعيل8358231521007008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية كوثا للبنينادبيعلي صالح مسافر تومان8359231521051061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المسيب للبنينادبيصفاء محمد عباس عبد الحسين8360231521009039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيعمر صالح حبيب خايف8361231521254040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الكوثر للبناتادبياسيا نجدت سامي جسام8362231522114005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية اسماء للبناتادبيتقى عماد هادي عذاب8363231522093017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه عامر خضير مهدي8364231522117080
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية القدس للبنينادبيعمار علي جبار محمد8365231521055057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد نعمه حمزه عنيزان8366231521022047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية االمام للبنينادبيمحمد عبد الستار عبيس عالوي8367231521013049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المحاويل للبنينادبياحمد حمزه شاكر حسين8368231521008007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية االسكندرية للبنينادبيحيدر مهدي احمد عاصي8369231521001031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية اسماء للبناتادبيآيات حسين عبيد حسين8370231522093001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الشموس للبناتادبيانوار محمد عبد الرحمن حسون8371231522101006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الدستور للبنينادبياحمد عماد حسين حسن8372231521018010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد عباس خضير عباس8373231521183056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية بلقيس للبناتادبيهبه عبد الحمزه يوسف عبود8374231522120039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية ابن السكيت للبنينادبيأمير حفظي جواد كاظم8375231521040006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي محيميد عبد المهدي عبيس8376231521054072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعمر نجم عبيد خضير8377231521253107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الغساسنة للبناتادبيصبا ثامر كصير حنتوش8378231522077015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسين علي حسن كاطع8379231521019008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الحكيم للبنينادبيعبد هللا فايز عيدان شبيب8380231521044016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية االمام للبنينادبيحيدر كاظم ناجي زباله8381231521013016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامجد صاحب عبد الكاظم كتاب8382231521052009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية االسكندرية للبنينادبينورس سلمان عبيد عيسى8383231521001113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية االخوة المختلطةادبيذو الفقار علي عبد الرزاق عيدان8384231521212009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيادبيامير علي محمد حسين8385231521037008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الدستور للبنينادبيحسين حمزه جفجير سلمان8386231521018023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الكندي للبنينادبيعلي فرحان حبيب موسى8387231521007022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المسيب للبنينادبيكرم ضيف هاشم محمد8388231521009077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المشروع للبنينادبيعماد ناجح كريم حمد8389231521010107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية العراق الجديد للبنينادبيليث عبد الخضر ردام محمد8390231521052077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية عشتار للبناتادبيبراء ستار كاظم فيصل8391231522125014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي كاظم محمد ذرب8392231521196015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء طيف عبد االمير علوان8393231522086022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية المسعودي للبناتادبيهبه طارق عبيد منصور8394231522095054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية المنتظر المختلطةادبيمحمد عائد سلمان عبيد8395231521196025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد محمود مهيع محمد8396231521052004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المشروع للبنينادبيعباس هاشم عبيد هادي8397231521010081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الفجر المختلطةادبياثير خضير كامل حسن8398231521173006
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية حيفا للبناتادبيهند شيخ حمد سحل8399231522122047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية السجاد للبنينادبيوالء عبد الكريم خضير عباس8400231521031109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية مأرب للبنينادبيسالم كريم راضي مزعل8401231521049028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الكفل للبنينادبيسيف سالم حمزه مرزة8402231521032024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء هادي حياوي جبير8403231522122013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيرفل محمد حسين عليوي8404231522123013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية البشائر للبنينادبيعلي سعد شاكر فراس8405231521028025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد طالب كاظم عباس8406231521011102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية االمام للبنينادبيعلي مسلم كاظم حسين8407231521013038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد حامد خليل ابراهيم8408231521031081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عقيل جاسم محمد8409231521008070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المحاويل للبناتادبيكوثر وهاب عيال عمران8410231522115030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمه عدنان راهي كاظم8411231522077017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية طليطلة للبناتادبيحنان رحيم سعيد حسين8412231522092013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية المنتظر المختلطةادبياوس سالم نجرس جبر8413231521196004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد محمود عبد الواحد عباس8414231521007029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيامير مبدر خلخال حسين8415231521012014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المسيب للبنينادبيعباس غضبان فارس جواد8416231521009046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية البدور للبناتادبيزهراء احمد خلف محمد8417231522085008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد منصور عباس حسن8418231521004086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المسيب للبنينادبيحمزه عالء عبد الكاظم حسين8419231521009022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب علي عباس مشكور8420231522113024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الحلة للبناتادبيهاجر فاضل رحيم زنكاح8421231522100045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الحوراء للبناتادبينور الهدى طارق عبدالمحسن عبود8422231522103036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية المنتظر المختلطةادبياحمد محمد كاظم وردي8423231521196002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية دجلة للبناتادبيتغريد حضي كاظم حسن8424231522107007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الربيع للبناتادبيهبه مكرم حسن محمود8425231522098089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار علي سعيد اسماعيل8426231521052071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية ابن رشد للبناتادبيبشرى عاصم خضير عبود8427231522099003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس قطران راهي سلمان8428231521054055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المسيب للبنينادبيسجاد حسين جاسم دانه8429231521009029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية عبد المطلب للبناتادبيرسل خليل حسن عليوي8430231522136012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الدستور للبنينادبياحمد عادل عبيد شياع8431231521018007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين علي طالب يوسف8432231521058004
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية بيروت للبنينادبيستار عليوي عباس زاير8433231521022016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الرحمن المختلطةادبيزين العابدين عادل محمود منصور8434231521165009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الكوثر للبناتادبيزينه توفيق علي عيسى8435231522114029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد ناظم عبد الحسن فضاله8436231521008097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية السدة للبنينادبيوسام تركي حمزة مرزه8437231521016091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المحاويل للبنينادبيحيدر اقبال سعيد فيصل8438231521008028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيفرقد علي جراح جاسم8439231521063059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيقاسم احمد هادي علي8440231521255089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الثورة للبنينادبيعلي عادل شهيد مجاري8441231521003073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الوركاء للبنينادبيواثق عادل مهدي عبيد8442231521034094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الكفل للبنينادبيسعدي جليل خليل برهان8443231521032023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية القاهرة المختلطةادبييوسف صالح محمد سلمان8444231521178048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية البشائر للبنينادبيمسلم جبار عبد الحمزه جبار8445231521028040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية البدور للبناتادبيعائشه ثامر عبدالحكيم صالح8446231522085012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية السجاد للبنينادبيعلي احمد فاضل كاظم8447231521031063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الفضائل للبناتادبيميالد رافع جواد بساله8448231522112025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المسيب للبنينادبيكرار محمد رضا حسن8449231521009075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد الرحمن رافع نوري حسن8450231521008046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النهرين المختلطةادبيجاسم سمير كاظم عيدان8451231521197005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيشفاء جليل سعدون دعيم8452231522208013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية عشتار للبناتادبيايات صالح عبد علي املح8453231522125009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي جبار عبد علي محمد8454231521054060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشوملي للبنينادبيوليد محمد ناجي سند8455231521054102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية مأرب للبنينادبيعلي محمد حسن رباط8456231521049030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد هادي تايه مهدي8457231521251021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية السدة للبنينادبيأوراس ستار مهدي محمد8458231521016003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية النهرين المختلطةادبيعلي كريم عيدان جاسم8459231521197020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمهيمن فالح داود سلمان8460231521160026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد غازي فيصل مياح8461231521198039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء علي عبد العباس لطيف8462231522127008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية النيل للبنينادبيعباس علي محمد جابر8463231521033041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي ضياء حسين علي8464231521004051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيوليد كزار ضمد مزنان8465231521251217

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الحوراء للبناتادبيفاطمه وهاب جابر محمد8466231522103031
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الحوراء للبناتادبيوديان علي عباس كيطان8467231522103040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الحلة للبنينادبيوسيم محمد خلف عليوي8468231521020051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الغدير للبناتادبيهدى ياسين خضير غضيب8469231522131030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية اليقظة للبناتادبيرفل يحيى خفيف معيدي8470231522089018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الفالح المختلطةادبيهيثم كريم تركي تومان8471231521198045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد حمزه هادي جبر8472231521034072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الفيحاء للبنينادبيمصطفى راسم عطيه بعيوي8473231521005051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية المسعودي للبناتادبيبهيه زياد سعدون شياع8474231522095009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد القدوس عالء صبيح امين8475231521008049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية العراق الجديد للبنينادبيليث حسين نعمه جلوب8476231521052076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد علي قاسم محمد علي حسين8477231521031087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية نابلس المختلطةادبيعباس حسن جواد حسين8478231521194014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء معز محيسن حسن8479231522093043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء حميد حمزه عبيد8480231522091030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الشموس للبناتادبيرند رافد حنين عباس8481231522101016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية االنفال المختلطةادبيأحمد راضي عزيز جياد8482231521169002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية القاسم للبنينادبيامجد حاتم منصور حسون8483231521006007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسهاد حسن رزاق كمر8484231522143014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية حيفا للبناتادبينور خضير عباس حمزة8485231522122042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الثورة للبنينادبيكرار فاضل حمدي راجي8486231521003094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية المستنصرية للبناتادبيضحى حسين عيال داود8487231522116027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميفاطمه كاظم فالح ثلج8488231512119133

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية المسيب للبناتعلميانفال عالء حمزه خضير8489231512117023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية القدس للبنينادبيعلي عماد عبدالسادة موسى8490231521055055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيحسن زغير سايب كاظم8491231521166006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيزهراء فارس محمد مال هللا8492231522134004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء مظهر جلعوط كاظم8493231522086025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الزهراء للبناتادبيحنان ناصر كاظم فرهود8494231522109030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الربيع للبناتادبيسوسن رزاق غانم برغوث8495231522098058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المدحتية للبناتادبيفرقان سالم هادي جواد8496231522090052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحنان حسين صبح حمود8497231522121007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المدحتية للبناتادبيآيات سعد ناجي عبيد8498231522090003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية نابلس المختلطةادبيمسلم حبيب حسن راضي8499231521194026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم حسن علي كاظم8500231522087044
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية بيروت للبنينادبيكرار ياسين خضير محمود8501231521022034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية عبد المطلب للبناتادبيانوار حسين كاطع عزال8502231522136002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الباقر للبنينادبيحسين علي عيسى تركي8503231521046012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الكندي للبنينادبيعلي بدر ناصر حسين8504231521007016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية المنتظر المختلطةادبيعالء صباح تركي حسن8505231521196012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية كوثا للبنينادبيحسين علي شاكر كزار8506231521051025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية عبد المطلب للبناتادبينور محمد شجاع مزاحم8507231522136027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الفضائل للبناتادبيسماح اسماعيل عباس عبيد8508231522112016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي جواد كاظم عذاب8509231521008057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمصطفى جمال علي حسين8510231521012059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية البتول  للبناتادبيسالين سعدون كريم ياس8511231522104013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية القاسم للبنينادبيحسن طالب عبد شنان8512231521006018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمصطفى كامل عباس جواد8513231521251192

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الثورة للبنينادبيحسن حاكم خضير عبيد8514231521003025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الباقر للبنينادبياحمد كاظم حبيب كاظم8515231521046003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد الحكيم عواد مخلف عنفوص8516231521160015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرها رحيم عبيد سلمان8517231522127013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية النيل للبنينادبيهشام عدنان مجلي سلطان8518231521033082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الهاشمية للبنينادبيوسام محمد عبد الكاظم عبد هللا8519231521019045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الصديق للبنينادبيسرمد عباس فاضل حسن8520231521027044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المدحتية للبنينادبيماهر ناظم هادي عبد8521231521017078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المدحتية للبنينادبيياسر ماهر حميد عبيد8522231521017093

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الثورة للبنينادبيحسن تكليف مجيد كيم8523231521003024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية االخوة المختلطةادبيفاروق مكي مرزه عرمط8524231521212014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية المسيب للبنينادبيرامي خليل كمون دبيس8525231521009027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية السجاد للبنينادبيمعتز مؤيد عبد الرزاق منصور8526231521031102

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيريام عادل عبد االمير عهد8527231522123016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية كوثا للبنينادبيانور محمود محيسن نايف8528231521051013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس نجم عبود شمران8529231521034046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية المسيب للبنينادبيامير عقيل محمد جاسم8530231521009011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية مريم العذراء للبناتادبيرسل كريم عبدالحسن منسي8531231522082008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي صالح مهدي وناس8532231521255065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية المشروع للبنينادبياحمد كريم موسى نون8533231521010016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعذراء عادل سلمان حمزه8534231522160010
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمرتضى ياسين نعمه حمد8535231521253135

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية القدس للبنينادبيحميد شاكر عبد لفته8536231521055020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية عدن للبناتادبيهجران توفيق نعمه حسن8537231522076024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الحلة للبنينادبيحسن امير عبيس اسماعيل8538231521020007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المدحتية للبنينادبيمهند صالح حيدر خليف8539231521017089

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية كوثا للبنينادبيضياء كريم سعد حسين8540231521051045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسيل محمد علي سلمان8541231522119008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية السدة للبنينادبيأحمد حيدر صالح سكوب8542231521016002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيصفا كريم هادي محيسن8543231522208016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى566اعدادية كوثا للبنينعلميياس مجيد ميز منجل8544231511051149

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الغدير للبناتعلميغصون عبيد مجرن مصيول8545231512131031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الرحاب المسائية للبناتعلميهاجر مدحت علي شعالن8546231512271037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية بنت الهدى للبناتعلميزينه فالح كاظم احمد8547231512121045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االنفال المختلطةادبيسجى عناد كاظم جغيل8548231522169009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد نجم عباس وادي8549231521065035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبياحمد خميس ناجي راضي8550231521160004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية المسيب للبنينادبيسيف علي عبد الحر محمد علي8551231521009033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية االسكندرية للبنينادبيمهيمن محمد علوان مجول8552231521001110

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ميسلون للبناتادبيزينب عسكر جاسم محمد8553231522080029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية بيروت للبنينادبيحسين احمد عبد هللا فهد8554231521022010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الفجر المختلطةادبيحيدر مسلم هاشم محمد8555231521173030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي سالم حسين جاسم8556231521054065

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الهالل المختلطةادبيهادي كاظم سلمان خضير8557231521179050

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المشروع للبنينادبييحيى محمد عوده احمد8558231521010154

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الفالح المختلطةادبيباسم شارع مياح شطب8559231521198010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية المرتضى المختلطةادبيعلي عبد الكريم دايخ علي8560231521185012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الفالح المختلطةادبيرضا درويش حمزه حبيب8561231521198022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الرحمن المختلطةادبيشاكر عادل محمود منصور8562231521165011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المحاويل للبنينادبيعصام عبد الكريم اسماعيل ابراهيم8563231521008054

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الشوملي للبنينادبيأسامه محمود ناجي سند8564231521054011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيبهاء احمد خضير حسون8565231521252007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد حسن حمزه عبد هللا8566231521198038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية السدة للبنينادبيسالم عامر عبد الزهره حسين8567231521016043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المشروع للبنينادبيقيس رؤوف محمد عبيد8568231521010114
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية النيل للبنينادبيحيدر طالب جواد كاظم8569231521033030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية السهول المختلطةادبيرائد سعدون حميد شنتة8570231521182005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الربيع للبناتادبيميس خضير برهان سلمان8571231522098076

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية اسماء للبناتادبيمنى يحيى فهد علي8572231522093095

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي حبيب ناجي حمزه8573231521175014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الفاو للبناتادبيلقاء احمد كاظم شدهان8574231522111051

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الثورة للبنينادبيعلي كريم ابراهيم جاسم8575231521003076

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين مالك خليل راهي8576231521008026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المشروع للبنينادبيعباس احمد ابراهيم محمد8577231521010074

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الفاو للبناتادبيأفياء عواد عبيد عبد8578231522111002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية بيروت للبنينادبياحمد اياد هادي سلمان8579231521022002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الدستور للبنينادبيعبد هللا لطفي عبد هللا عبد اللطيف8580231521018034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الخلود للبناتادبيغصون هيثم جاسم طالب8581231522137024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية اسماء للبناتعلميهديل عماد مالك خليل8582231512093131

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الثورة للبنينعلميعلي حيدر علي حسين8583231511003097

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية صنعاء للبنينعلميعبد هللا فاضل حنو ليلو8584231511011066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية المسيب للبناتعلميأسراء صادق شرهان علي8585231512117002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الوركاء للبنينادبيكرار شهيد ناجي كاظم8586231521034065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الوركاء للبنينادبيأحمد عمران أحمد مزعل8587231521034006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبياكرم صباح عبد الكاظم عراك8588231521168008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االسكندرية للبنينادبيكرار ستار جبار خضير8589231521001081

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية المحاويل للبنينادبيابراهيم خليل دريس عبد8590231521008001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية المستنصرية للبناتادبيضي عبد الكريم علي وناس8591231522116028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية كوثا للبنينادبيسيف سعدون عبيد جاسم8592231521051040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية كوثا للبنينادبيحسن هالل ساجت سهيل8593231521051024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيورود حمزه طالب مهدي8594231522119104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الوركاء للبنينادبيياسر معمر هادي عطا هللا8595231521034096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشوملي للبنينادبيحسين اسماعيل مكي جياد8596231521054021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الوركاء للبنينادبيحيدر صادق حميد جاسم8597231521034032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391إعدادية مصباح الهدى المختلطةادبياسراء كريم عبد االمير حمد8598231522205001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية القاهرة المختلطةادبيسامر نجم عبد هللا وناس8599231521178021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية اسماء للبناتادبيزينه كريم مهدي جسام8600231522093050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه ابراهيم حميد عبد الحسن8601231522111042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية سنجار المختلطةادبيسجاد كامل كاظم عباس8602231521189010
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية المنتظر المختلطةادبيحسين علي عويد سلمان8603231521196007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية قرطبة للبناتادبيدعاء احمد عبد القادر عبد الواحد8604231522126013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهبه حامد عبيس حمد8605231522119097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الوركاء للبناتادبيبراء هادي برزان كاظم8606231522079008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الربيع للبناتادبيمنى غازي محمد وادي8607231522098073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الحلة للبنينادبيكرار علي حمزه علي8608231521015027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين عباس جواد كاظم8609231521008021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الثورة للبنينادبيزين العابدين حافظ جهاد شياع8610231521003045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المسيب للبنينادبيشهاب احمد عباس حسون8611231521009035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المسيب للبناتادبيوسن باسم عدنان متعب8612231522117117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب حسن خضير عباس8613231522116025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المحاويل للبنينادبيخليل صفاء الدين صائب مراد8614231521008033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية المستنصرية للبناتادبيأيات ماجد خلف سرهيد8615231522116006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669اعدادية االمام علي للبنينعلميمحمد حسن حمزه عبد8616231511002247

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميزهراء ماجد شاكر عبد الحسن8617231512142069

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية الزهراء للبناتعلمينضال محمد عليوي لحيس8618231512109216

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية القاسم للبنينعلمييوسف فضل هادي جوده8619231511006253

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية اسماء للبناتعلميسكنه علي سلمان علوان8620231512093070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية المسيب للبنينعلميعمار ابراهيم حساني عبطان8621231511009104

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتعلميرحاب حسن هلول لحيدي8622231512145019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية المدحتية للبناتعلميزينب محمد عليوي حسن8623231512090124

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية موسى بن جعفر المختلطةعلمييوسف اسعد هاشم البو سوده8624231511188085

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية بلقيس للبناتعلمينور فالح موسى رحيم8625231512120120

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الغساسنة للبناتعلميرنا هادي شاوي دايم8626231512077025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665.1ثانوية الوائلي للمتميزينعلميحسين علي سلمان حمادي8627231511047022

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الحلة للبناتعلميياسمين عادل عزيز عبد الحسين8628231512100060

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الكفاح للبناتعلميسارة احمد علي محمد8629231512113036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية االندلس للبنينعلميغيث محمد صاحب عبد المهدي8630231511042098

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية النيل للبنينعلميزين العابدين مهدي كاظم حسن8631231511033085

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية قرطبة للبناتعلميآيه فاضل محيسن حمزة8632231512126002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية المسيب للبناتعلمياطياب كامل جواد كاظم8633231512117019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية اليقظة للبناتعلميدعاء فالح محمد جياد8634231512089025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية االقتدار المختلطةعلميصابرين سالم عباس حمادي8635231512164025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية اسماء للبناتعلميبتول صالح عبدالحسين عبد8636231512093019
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلميعبد هللا سعد كريم جابر8637231511012070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية المسيب للبنينعلميعلي حيدر جواد كاظم8638231511009088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية بلقيس للبناتعلميحنين فالح حسن علوان8639231512120019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية االفاق للبناتعلمينور حسام علي حسين8640231512144026

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية بلقيس للبناتعلميساجده رائد امير كاظم8641231512120062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643اعدادية الحلة للبنينعلميعلي رضا عماد غني حسين8642231511020185

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية المسيب للبنينعلميعادل سامي عبد علي سعيد8643231511009067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.8ثانوية بابل للبنينعلميمحمد علي عمران شمخي8644231511021077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميتبارك ميثم عبد الحر عبيد8645231512127010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية ام المؤمنين للبناتعلميهبه عبدالحمزه فالح مهدي8646231512119171

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية الزهراء للبناتعلميازهار محمد عبيد راضي8647231512109007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611ثانوية مريم العذراء للبناتعلميأيه طاهر محسن سعد8648231512082002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية االنفال المختلطةعلميطيبة عمر كامل عبد الرضا8649231512169015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601اعدادية بلقيس للبناتعلميفاطمه كاظم سلمان فزع8650231512120098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء جعفر جاسم حمود8651231512109109

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597اعدادية الطليعة للبناتعلمينور سعد كريم عبد8652231512088323

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594اعدادية الثورة للبناتعلمياسماء سعيد كاظم حسن8653231512086009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية593اعدادية الزهراء للبناتعلميدعاء كريم لفته كاظم8654231512109070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية591اعدادية طليطلة للبناتعلميبنين عبدالحسين شاكر هاشم8655231512092025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587اعدادية الربيع للبناتعلميايمان علي اسماعيل حسن8656231512098017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية مريم العذراء للبناتعلمياسراء ناهض محمد داود8657231512082003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.9ثانوية التحرير للبناتعلميالباب نجم عبدهللا حسين8658231512096011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579اعدادية طليطلة للبناتعلمينوال عادل مكي عبدالحسن8659231512092121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية الزهراء للبناتعلميرفل فاضل حسين عبد الكاظم8660231512109098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية الزهراء للبناتعلمينصره محمد عبيد راضي8661231512109215

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية المدحتية للبناتعلميآيه ابراهيم كامل ملبس8662231512090010

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582اعدادية بلقيس للبناتعلميمروه حسن هاتف حسن8663231512120107

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566ثانوية الغدير للبناتعلميمريم علي حسين برهان8664231512131038

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565اعدادية ام المؤمنين للبناتعلمينبأ ثائر خضير فاضل8665231512119153

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتعلميفرقان حبيب كظوم نايف8666231512123084

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية الطليعة للبناتعلمينور حمزه كامل هادي8667231512088321

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562ثانوية حلب المختلطةعلميزهراء عبد نور حسن كاظم8668231512201002

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562اعدادية المسيب للبناتعلميأيه اكرم جواد علي8669231512117011

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية الكفل للبنينعلميرضوان طاهر صاحب ابو السود8670231511032041
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية االقتدار المختلطةعلميشيماء علي حسين يونس8671231512164024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية546اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميتبارك فوزي عبد هللا جواد8672231512127009

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية المشروع للبنينعلميانس سالم حمد كيطان8673231511010020

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية الربيع للبناتعلميهديل علي حسن سلمان8674231512098114

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتعلميحنين حيدر ناصر حسين8675231512142034

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية القاسم للبنينعلميحيدر مؤنس شاكر جمعه8676231511006081

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية السجاد للبنينادبيايمن عبد الوهاب حسين فتحي8677231521031018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهيام طالب كاظم مهدي8678231522119103

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية طليطلة للبناتادبيامنه علي عبدالحسين محمد8679231522092005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء ميثم عبداالمير عبود8680231522092032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية السدة للبنينادبيحسين عبد الرسول جابر ابراهيم8681231521016020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الثورة للبنينادبيمصطفى خالد لفته جمعه8682231521003108

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيبكر غني عبود حسن8683231521038007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية الرحمن المختلطةادبيحاتم كريم مطلب نون8684231521165004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي عبيد علي خشان8685231521053018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية النيل للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبد عون علوان8686231521033069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية فلسطين للبناتادبيآيات عادل عالوي حسين8687231522084001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية الدستور للبنينادبيمصطفى علي منصور صالح8688231521018065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية الربيع للبناتادبيعال عالء جعفر عبيد8689231522098065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية النهروان المختلطةادبيعلي عبود حسين علوان8690231521181026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية االسكندرية للبنينادبيضرغام حسين جوده عبود8691231521001041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية الشوملي للبنينادبيحسن كاظم كريم رشك8692231521054019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية االسكندرية للبنينادبيطيف علي عبيد عوده8693231521001043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية سنجار المختلطةادبيعبد هللا محمد راضي كاظم8694231521189018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية المحاويل للبنينادبيصفوان علي جاسم حمزه8695231521008042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية قرطبة للبناتادبينجالء حسين مخلف عباس8696231522126052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382ثانوية الجنائن للبناتادبيعلياء كريم عبدالجاسم نهاب8697231522102023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379ثانوية النهرين المختلطةادبيحسن هادي حمزه خلف8698231521197007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية الثورة للبنينادبيحامد موسى عمران حويش8699231521003023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377اعدادية الثورة للبناتادبيمنتهى محمد حسن جابر8700231522086045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد مصطفى جواد كاظم8701231521027108

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتادبيخديجه محمد أمين حسين8702231522142007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372اعدادية القاسم للبنينادبيسالم حامد مهدي جياد8703231521006039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيخضر محمد عبيد حميد8704231521208005
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية سبأ المختلطةعلميجعفر حمزه علي حمزه8705231511191008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمهند ابراهيم عوده حسين8706231521251199

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية الهالل المختلطةادبيقاسم نعمه نايف عيال8707231521179037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الجامعة للبنينادبيعمار حسين منعم شعالن8708231521067029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيأحمد علوان محمد سلطان8709231521168001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية االنفال المختلطةادبيريام رحمن مطر عبود8710231522169007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية ميسلون للبناتادبيرند عبدالوهاب عبدالرزاق هادي8711231522080017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيكرار علي عبد الهادي جابر8712231521035024

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية الثورة للبنينادبيعلي محمد عبد زيد وادي8713231521003078

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية المحاويل للبنينادبيكاظم ابراهيم صالح دخان8714231521008080
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