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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد707.8ثانوية المتميزاتعلميشهد سعد مجيد هاشم1251512074027

الصيدلة/جامعة بغداد681.3ثانوية المتميزاتعلميسراء فائز كامل كتاب2251512074022

النفط/الهندسة/جامعة بغداد676ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد ناظم عبد الجليل خلف3251511031283

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحسين حازم عبد الواحد حسين4251511034021

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزيد نجاح عباس محمد صالح5251511009235

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد هادي عبد الحسن حسين6251511007200

الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين عبد الزهره جعفر عباس7251511008145

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحنين محسن طاهر جواد8251512062132

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمنتظر محمد عباس محمد9251511034096

الهندسة/جامعة بغداد660ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين عماد نعمان عباس10251511031104

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلمينور سعد عزاوي كاظم11251512075056

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية بانيقيا للبنينعلميكاظم فوزي صاحب جبر12251511031240

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياساور معن محمد حسون13251512070020

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميضحى احمد عبد الحسين علي14251512070226

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية بانيقيا للبنينعلميكرار حيدر كاظم محمد15251511031241

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعبد الجليل عبد االله عبد الجليل حسن16251511034041

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزيد حسن مهدي شمران17251511009224

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميزينل حجي ذنون عبو18251511008216

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميرسول جوده عبد الزهره عطيه19251511044117

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميالوليد خالد هاشم شريف20251511038004

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد عزيز عبد العالي عبد الرضا21251511001032

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلمياحمد صباح عبد الواحد علي22251511044036

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد575اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمد أياد محسن حسن23251511014171

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي كاظم جواد عبود24251511007289

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد حسين محمد حسون25251511044276

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية النصر المركزية للبنينعلميفرزدق مقداد محسن شمخي26251511007321

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد545اعدادية المنار االهلية للبناتعلميبنين عباس حسين كاظم27251512058034

التمريض/جامعة بغداد623اعدادية المنار االهلية للبناتعلميايمان كاظم مجيد سلمان28251512058029

التمريض/جامعة بغداد613اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحوراء نعمه عباس عبد29251512002044

اللغات/جامعة بغداد643ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد كاظم كريم عيسى30251511031274

اللغات/جامعة بغداد609.6ثانوية المتميزاتعلميليلى محمد رضا عبد العزيز31251512074037

اللغات/جامعة بغداد591اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحمد علي رحيم تعاك32251511150012

اللغات/جامعة بغداد583اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد جالل حبيب عبود33251511012160

اللغات/جامعة بغداد580اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمصطفى هادي عبد الحسين عبد علي34251511002252
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اللغات/جامعة بغداد578اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميليث قاسم سلمان عراك35251511008365

اللغات/جامعة بغداد573ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن علي رهيف حسين36251511031077

اللغات/جامعة بغداد568ثانوية ايليا االهلية للبنينعلمياحمد كريم جاسم طاهر37251511039002

اللغات/جامعة بغداد564اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبشرى شنباره حمزة هادي38251512059083

اللغات/جامعة بغداد559اعدادية العزة للبنينعلميمحمد ستار رحيم كاظم39251511016169

اللغات/جامعة بغداد539اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسنين حميد ساجت محمد40251521002055

اللغات/جامعة بغداد513اعدادية الرحمن االهلية للبنينادبيمحمد علي حمود شاكر ياسر41251521026007

اللغات/جامعة بغداد500الخارجيونادبيابراهيم نور الدين عبد الكريم هاشم42251521400001

اللغات/جامعة بغداد499اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبة حامد علي حلو43251522086298

اللغات/جامعة بغداد499اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيلياء نظير حسن كاظم44251522056207

اللغات/جامعة بغداد499اعدادية االبراج للبنينادبيعلي عامر فخري عبد زيد45251521027087

اللغات/جامعة بغداد498اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيوسام اياد ناظم صالح46251521008129

اللغات/جامعة بغداد496ثانوية االنتصار للبنينادبيمسلم علي موسى راضي47251521036020

اللغات/جامعة بغداد495اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي رياض شكري صالح48251521024299

اللغات/جامعة بغداد495اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى عبد االمير عبد الجليل ورد49251521004046

اللغات/جامعة بغداد494اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمؤمن عبد الحسين عبد العباس حسن50251521004039

اللغات/جامعة بغداد492اعدادية الرحمن االهلية للبنينادبيمرتضى عدنان ظاهر علي51251521026011

اللغات/جامعة بغداد489اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي حسين حسن محمد52251521012187

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرغد عايد عبد فهد53251522089025

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية الزاكيات للبناتادبيديانا عدنان موسى علوان54251522071012

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الفدائي للبنينادبيخالد تركي جواد كاظم55251521013026

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية المنار االهلية للبناتادبيتبارك ماجد عبد زيد حسين56251522058008

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية االبراج للبنينادبيحسين محمد عبد محمد57251521027046

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد حسين جوده ابو الزاغ58251521024208

االعالم/جامعة بغداد564اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسن داخل صبر ناصر59251511001108

االعالم/جامعة بغداد562اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميامير لطيف كريم علوان60251511009088

االعالم/جامعة بغداد501اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد قاسم عبد الخالق حمزه61251521025143

االعالم/جامعة بغداد490اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد رياض عباس عبد الحسين62251521025008

االعالم/جامعة بغداد488اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى اياد محمد جعفر63251521025154

العلوم االسالمية/جامعة بغداد487اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى محمد مسلم حسين64251511008491

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459ثانوية تبارك المختلطةادبيرضا جودي برير عبيد65251521115013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443ثانوية الصباح للبناتادبيزهراء جاسم علي اكبر عظيم66251522064028

الفنون الجميلة/جامعة بغداد486اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميياسر عبد االمير عبيد صدام67251511150247

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميسارة جواد كاظم عبد الزهره68251512087050
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الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى ثابت عبد الحسين عباس69251511031296

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميبالل اسماعيل حبيب عبد االخوة70251511116038

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميزيد ناصر عباس رباط71251511116108

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية النجف المركزية للبنينعلميامير كريم لفته كاظم72251511001080

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية االكرمين للبناتعلميايناس خضير عبد الرزاق محمد73251512081005

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميطيبه سمير عزيز صادق74251512084372

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميشهد احمد حسن ماهن75251512095014

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء نعمه راهي سهر76251512084155

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى محمد جواد كاظم77251511031305

الهندسة/الجامعة المستنصرية632.5ثانوية بانيقيا للبنينعلميسلطان علي نعمان امين78251511031152

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد رضا عصام وهاب مطلب79251511009483

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميورود سرحان هاشم حساني80251512087101

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية592اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء عقيل غائب هادي81251512058087

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزهراء عدي محمد سلمان82251512086058

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية الفدائي للبنينعلميعلي جالل كاظم حمزه83251511013050

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية552اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين علي محمد عبد84251511010078

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية552ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلمياسيا احمد حنوف تايه85251512063003

العلوم/الجامعة المستنصرية578ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميمهند عبد الرضا رسول هاني86251511019059

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية508اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياوس حقي محسن منديل87251511007069

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية493اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميولي عامر زاير علي88251511008529

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية488اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي عباس حسن عبد89251511001329

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية486اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميامير موجد شمران ياسر90251511010043

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484اعدادية العزة للبنينعلميمحمد عماد عطيه عجة91251511016175

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميغيث حسن جاسم عبد92251511009402

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية بانيقيا للبنينعلميأحمد ثامر عطيه جبر93251511031001

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهبه فخري عبد ساجت94251512059544

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء ناصر عبود حمد95251512062271

الهندسة/جامعة البصرة667اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميياسر عيسى حبيب علي96251511044346

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميالحسن صباح جبر ناصر97251511009068

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآية جبار جاسم محمد98251512062049

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحيدر حميد ساجت محمد99251511002087

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي حسين عبد مهدي100251511044196

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية بانيقيا للبنينعلميحبيب مقبل عطيه محسن101251511031070

الهندسة/جامعة البصرة653.2ثانوية المتميزينعلمياحمد علي عبد الكريم حمدي102251511035003
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الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد علي عبد الرضا حسن جياد103251511034077

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد سلمان عباس خادم104251511044283

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة592اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمهدي رسول عبد حسين105251511116263

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة586اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور عبد النبي غانم شياع106251512084515

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة571ثانوية بانيقيا للبنينعلميجعفر عادل عبد الصاحب جعفر107251511031066

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة567اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعلي مهدي حليص طهيلي108251511026082

القانون/جامعة البصرة499اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيشبل حيدر ابراهيم حسن109251521024227

التمريض/جامعة البصرة657اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي جبر شويش دغش110251511116144

التمريض/جامعة البصرة648اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمد ابو الهود كاظم شبيلي111251511014173

التمريض/جامعة البصرة601ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسناء جواد عبد الكاظم جزار112251512062362

التمريض/جامعة البصرة600ثانوية الرملة للبناتعلميعلياء محمد حسين حمزه113251512061027

التمريض/جامعة البصرة597ثانوية الرملة للبناتعلميدعاء سلمان هادي ظاهر114251512061008

التمريض/جامعة البصرة593اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين ماجد عبد مزهر115251512077038

التمريض/جامعة البصرة588ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى خلف غالب صالح116251512062585

التمريض/جامعة البصرة588اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميبشائر عباس ظاهر حبيب117251512116019

طب االسنان/جامعة الموصل670اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي رحيم عبد االمير وزواز118251511044200

طب االسنان/جامعة الموصل670اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميحكيمة عون علي الهادي محسن119251512070083

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمهدي ضياء جواد محمد120251511009592

الصيدلة/جامعة الموصل668اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينرجس علي اكبر حسين علي121251512116085

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي حميد عبيد حميده122251511031205

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميمحمد تحسين فليح حسن123251511042016

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحليم غانم هادي علوان124251511044097

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد عبد الحسين موسى عبود125251511009493

الهندسة/جامعة الموصل612اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرواء زينل محسن قنبر126251512077086

العلوم/جامعة الموصل566اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميندى جاسم احمد الياس127251512053112

العلوم/جامعة الموصل540اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين علي غالب الياس128251511012062

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكريدي ياس خضير عباس129251511116201

العلوم/جامعة الموصل539اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفاطمه صباح غازي رشيد130251512057143

العلوم/جامعة الموصل538ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي حسين عزيز كاطع131251511031200

العلوم/جامعة الموصل538اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرضا صالح كاظم حسين132251511002099

العلوم/جامعة الموصل537اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمسلم نزار طالب عمران133251511026126

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية المنار االهلية للبنينعلميزيد حسن سالم حمد134251511022064

العلوم/جامعة الموصل534اعدادية الفدائي للبنينعلميمصطفى رياض صالح هادي135251511013067

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينرجس هادي عبد الرضا هادي136251512062532

188 من 4صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد لطيف طاهر حسين137251511004083

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه سالم حسن ظاهر138251512077164

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية االمير للبناتعلميبنين ماهر محمد والي139251512083066

العلوم/جامعة الموصل531اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهبة محمد خليل ابراهيم140251512070334

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميعاهدين لقمان نيشان سلمان141251512059391

العلوم/جامعة الموصل528ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميهاشم ضرغام هاشم هادي142251511042023

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميغيث طاهر نعمه عبد الكاظم143251511044239

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد عبد الجليل فاضل عبد144251511008404

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميذو الفقار حيدر كريم خنفور145251511009210

العلوم/جامعة الموصل525ثانوية ميسان للبنينعلميعلي ازهر ياسين عبد هللا146251511011023

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية المنار االهلية للبناتعلميشهد احمد حمزة راضي147251512058125

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية القادسية المختلطةعلميعباس غافل شياع مسرهد148251511111043

العلوم/جامعة الموصل524للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علميزين العابدين حيدر حسن كاطع149251511033007

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية البتول المسائية للبناتعلميزهراء نعيم شري زغير150251512170047

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى كريم حميد محسن151251511008488

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعبد الزهره تحسين جاسم جسام152251511009297

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرضا جليل عبد الحمزه عبود153251511002098

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد قيس نعمه ذهيب154251511002014

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميذو الفقار خالد عبيس جاسم155251511044111

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى فليح حسن علي156251511009566

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحسين عالء سعيد محمود157251511026035

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياديب محمود محسن قنبر158251511008043

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمهيمن عبد الحسين محمد جبار159251511012208

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميعمار عباس كاظم مجدي160251511012145

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسنين علي مردان موسى161251511031088

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلمينور صباح عبد الحسن كاظم162251511014218

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل556اعدادية العزة للبنينعلميحسنين ليث محمد مفتن163251511016048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل555اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميهيثم حسن يوسف سلمان164251511014219

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل553اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسارة فليح جبار عباس165251512070186

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552اعدادية البتول المسائية للبناتعلميمنار عبد هللا حمزاوي حسين166251512170094

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء عمار عباس محمد167251512084248

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميتبارك طالب شاكر غزال168251512077048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميرسل عامر عبد العباس فجر169251512086042

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547اعدادية الفدائي للبنينعلميصادق أحمد شاكر علي170251511013040
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545ثانوية بانيقيا للبنينعلميعقيل مسلم عادل عباس171251511031186

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعقيل محمد جوني عبد الكريم172251511007254

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمياديان عدنان هاشم عذاب173251512077010

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد علي جاسم حسن174251511007385

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية االمير للبناتعلميبنين منعم ابراهيم محمد175251512083068

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية االمير للبناتعلميسجى علي عبد الرسول محمد176251512083204

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميآالء حبيب حسن حبيب177251512067001

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمياسراء تركي فليح عبد الحسين178251512086002

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهيلين صبري جاسم محمد179251512070348

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسيل عواد موسى عويز180251512059032

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينه علي مدلول سريع181251512059301

الحقوق/جامعة الموصل486اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنذر عدنان كاظم جاهل182251521024448

االثار/جامعة الموصل423اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب رسول يونس علي183251522086156

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل667اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمصطفى كاظم حسين عبود184251511022200

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661ثانوية بانيقيا للبنينعلميياسر قيس مكي محمد علي185251511031338

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسميه حسين فيصل علي186251512057103

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء عالء حسين مهدي187251512059235

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649.5ثانوية المتميزاتعلميليلى عبد العظيم عبد الحسين صادق188251512074036

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميكرار ادريس سيف هللا علي189251511008342

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية672ثانوية بانيقيا للبنينعلميابراهيم محمد حسن ناصر190251511031013

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي هادي حسن عبد الرضا191251511031228

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين جليل كريم جليل192251511031091

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحمد توفيق اموري صالح193251511031016

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميضحى رعد مالك جميل194251512065014

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية بانيقيا للبنينعلميفاروق عبد الزهرة احمد أسحاق195251511031233

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية660ثانوية بانيقيا للبنينعلميزين العابدين منذر علي طراد196251511031141

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649ثانوية بانيقيا للبنينعلميباسم عبد الحسين عزيز جبار197251511031054

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى عدي كاظم عبد الحسين198251512084543

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأسماء عبد األمير صالح محيل199251512062020

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية644ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد عالء طاهر مسلم200251511031147

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي صادق عبد الصمد خلف201251511009348

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية640.9ثانوية المتميزينعلميحسين ناجي سالم عبود202251511035015

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635.3ثانوية المتميزينعلميعادل قيس عادل مشعل203251511035024

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميامير سعد كاظم مهدي204251511010040
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الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد حسن عطا غني عبد الواحد205251511009471

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية االمير للبناتعلميمريم هالل عبد هللا رسن206251512083286

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية671ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميآيه حسين نصير عبد العزيز207251512087002

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية655ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميرسول شهيد رزوقي جاسم208251511042009

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد حليم رحيم مجيد209251511009478

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميثمر صالح مهدي محسن210251512062121

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر محسن هادي فليفل211251511116092

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشاه زنان عماد مهدي محمد212251512062364

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية650اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرسل عباس مهدي عبد الحسين213251512059174

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية648ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد علي عادل لفته زغير214251511034076

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميمنتظر مسلم محل نعمه215251511042020

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه ماجد محمد حسن216251512087075

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية602اعدادية النجف المركزية للبنينعلميكرار نعمان طعمه سعد217251511001412

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية672.2ثانوية المتميزاتعلميدانيه شهاب احمد خليل218251512074009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب نصير عبد الكاظم موسى219251512058106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميميثم ثابت هالل صدام220251511044339

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية576اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفرقان كاظم مدلول مطر221251512070264

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574اعدادية العزة للبنينعلميقاسم عباس ناجي كاظم222251511016141

الطب/جامعة الكوفة712.7ثانوية المتميزاتعلميهاله سامح عبد الجبار ناصر223251512074053

الطب/جامعة الكوفة711ثانوية المتميزاتعلميزهراء عباس حسين جابر224251512074012

الطب/جامعة الكوفة710.6ثانوية المتميزاتعلميزهراء عبد الرزاق منعم عبد225251512074013

الطب/جامعة الكوفة706.2ثانوية المتميزاتعلميزينب جاسم محمد راضي226251512074017

الطب/جامعة الكوفة705.9ثانوية المتميزاتعلمينور باقر علي قاسم227251512074049

الطب/جامعة الكوفة705.2اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضي كاطع الطيف كاظم228251512084369

الطب/جامعة الكوفة705ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميدعاء قاسم حسين رزاق229251512087024

الطب/جامعة الكوفة704.4ثانوية المتميزاتعلميمنى رائد عبد علي محمد طاهر230251512074039

الطب/جامعة الكوفة704.2ثانوية المتميزاتعلميآيات كاظم شنين سلمان231251512074003

الطب/جامعة الكوفة704ثانوية بانيقيا للبنينعلميتقي رسول منذر عبد الكريم232251511031056

الطب/جامعة الكوفة703.3ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتقى فالح حسن حمود233251512062116

الطب/جامعة الكوفة703ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل صالح مهدي جواد234251512062173

الطب/جامعة الكوفة703ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرغد مازن عبد الستار عبد الجليل235251512062186

الطب/جامعة الكوفة703ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزينب حيدر سالم صاحب236251512087043

الطب/جامعة الكوفة703ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير مالك كاظم محمد حسن237251511031047

الطب/جامعة الكوفة702اعدادية االمير للبناتعلميساره حيدر حمزه ساجت238251512083194
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الطب/جامعة الكوفة702اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمالذ علي غازي محمود239251512084472

الطب/جامعة الكوفة702ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرح عبد الكاظم علي جابر240251512062467

الطب/جامعة الكوفة702ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعلي عبد الجليل ابراهيم علي241251511034050

الطب/جامعة الكوفة702اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب حيدر عبد الزهرة عبود242251512058096

الطب/جامعة الكوفة702ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرور حيدر كاظم محمد243251512062350

الطب/جامعة الكوفة702ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرى ضياء عبد الرزاق عبد الرسول244251512062352

الطب/جامعة الكوفة701ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب فاضل محمد علي كريم245251512062310

الطب/جامعة الكوفة701ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم عبد الرزاق حسين مهدي246251512062496

الطب/جامعة الكوفة701ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأصيل غزوان محمود مجيد247251512062027

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الجليل عيسى بندر248251512062444

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية المتميزاتعلميشمس غني جعفر حسين249251512074025

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين علي حسن مهدي250251511031099

الطب/جامعة الكوفة700اعدادية االمير للبناتعلميشمس جعفر راضي عبد الرسول251251512083216

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمينور قاسم مالك كاظم252251512087092

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عبد الرحيم كاطع مطلك253251512062246

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدعاء عبد الرسول غني إبراهيم254251512062151

الطب/جامعة الكوفة700ثانوية المتميزينعلميمصطفى محمد صاحب عبد255251511035053

الطب/جامعة الكوفة699ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران رائد عبد األمير نجم256251512062422

الطب/جامعة الكوفة699اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياصاله طاهر كمر عوده257251512059035

الطب/جامعة الكوفة699ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي جعفر رزاق حسين258251511031195

الطب/جامعة الكوفة699ثانوية المتميزاتعلميفاطمة زمان صاحب هادي259251512074030

الطب/جامعة الكوفة698.6اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسجا نضير رسول محمود260251512084326

الطب/جامعة الكوفة698اعدادية االمير للبناتعلميغرام صالح جواد كاظم261251512083246

الطب/جامعة الكوفة698ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمود طالب عريان هادي262251511031286

الطب/جامعة الكوفة698ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميزهراء جابر عبيدش سلمان263251512092007

الطب/جامعة الكوفة698ثانوية بانيقيا للبنينعلميأرشد نجم جابر منين264251511031005

الطب/جامعة الكوفة698ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميصفا رضا عباس إبراهيم265251512062380

الطب/جامعة الكوفة697اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينهى كريم عبد العباس موسى266251512084502

الطب/جامعة الكوفة697ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغدير حسين علي محسن267251512062414

الطب/جامعة الكوفة697اعدادية المنار االهلية للبناتعلميهدى امير حسن جبر268251512058178

الطب/جامعة الكوفة697ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء ماجد خورشيد عارف269251512062264

الطب/جامعة الكوفة697اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم علي كريم جليل270251512084464

الطب/جامعة الكوفة697ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحمد هشام وفي محمد علي271251511031031

الطب/جامعة الكوفة697اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينبأ علي اسماعيل ابراهيم272251512057171
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الطب/جامعة الكوفة696.4ثانوية المتميزينعلميحسن عباس صادق حسن273251511035011

الطب/جامعة الكوفة696.3ثانوية المتميزينعلميحيدر محمد حسين سعيد محمد علي274251511035021

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد حسن حلو عاصي275251511031254

الطب/جامعة الكوفة696اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميغدير محمد علي عبد العباس عبد الحسين276251512076157

الطب/جامعة الكوفة696اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه عباس عبد االمير عبد علي277251512070250

الطب/جامعة الكوفة696اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمصطفى عالء طالب جاسم278251511010363

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة سعد عجيل محمد279251512062325

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتبارك حسين عيدان حسن280251512062105

الطب/جامعة الكوفة696ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمروة سعود جبار سكر281251512062493

الطب/جامعة الكوفة695اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميايالف مصطفى عبد العباس عبد الحسين282251512076025

الطب/جامعة الكوفة695اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمد عبد مسلم حمزه عباس283251511014186

الطب/جامعة الكوفة695ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه مسلم مهدي كاظم284251512087076

الطب/جامعة الكوفة695ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضي فؤاد مسلم علي285251512062394

الطب/جامعة الكوفة695ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء نجم عبد كاظم286251512062273

الطب/جامعة الكوفة695اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه عالء كريم عبود287251512084412

الطب/جامعة الكوفة695ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة نوماس أحمد سلمان288251512062331

الطب/جامعة الكوفة694.8ثانوية المتميزاتعلميمي منذر عباس جواد289251512074041

الطب/جامعة الكوفة694.4اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء صاحب طالب سليم290251512084230

الطب/جامعة الكوفة694.2ثانوية المتميزينعلميحيدر احمد حمود عقيل291251511035016

الطب/جامعة الكوفة694ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميمريم عباس عبد الحسين سعود292251512087086

الطب/جامعة الكوفة694اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميإسراء سعدون مجيد خشان293251512096003

الطب/جامعة الكوفة694ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرقان صاحب تويه عيدان294251512062474

الطب/جامعة الكوفة693.9ثانوية المتميزاتعلميفاطمه فالح عبد الحميد عمران295251512074032

الطب/جامعة الكوفة693.8ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عبد الحسن هادي محمد296251512062245

الطب/جامعة الكوفة693.5اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره عادل غايب طالب297251512084319

الطب/جامعة الكوفة693ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد رحيم حسين عليوي298251511034069

الطب/جامعة الكوفة693ثانوية المتميزاتعلميهبه علي هالل عبد االمير299251512074054

الطب/جامعة الكوفة693ثانوية بانيقيا للبنينعلميانمار محسن هادي حسين300251511031052

الطب/جامعة الكوفة693ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآمال سامي محمد عبيد301251512062036

الطب/جامعة الكوفة693ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضي باسم عبد الحسن جويهل302251512062392

الطب/جامعة الكوفة692.2ثانوية المتميزاتعلميهديل غالب حطاب جعمول303251512074055

الطب/جامعة الكوفة692ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمرج عبد الكريم أحمد حسن304251512062492

الطب/جامعة الكوفة692اعدادية النصر المركزية للبنينعلميزمان كريم حمد عباس305251511007176

الطب/جامعة الكوفة692ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير محمد ياسين عباس306251511031048
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الطب/جامعة الكوفة692ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرى فخري عبد الواحد عبد هللا307251512062355

الطب/جامعة الكوفة692اعدادية القادسية المختلطةعلميريام علي عطشان محمد308251512111030

الطب/جامعة الكوفة692اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميظفر حسن جاسم عبد309251512053085

الطب/جامعة الكوفة692ثانوية بانيقيا للبنينعلميمنقذ لؤي مهدي عبد الصاحب310251511031317

الطب/جامعة الكوفة692اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمرتضى فالح حسن جدي311251511007413

الطب/جامعة الكوفة691ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعلياء علي جواد حسين312251512062410

الطب/جامعة الكوفة691اعدادية االمير للبناتعلمينور أنوار عبد االمير باقر313251512083304

الطب/جامعة الكوفة691اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميعبد الحسين ادريس حسن عبيد314251511012113

الطب/جامعة الكوفة691اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب حسين ابراهيم حسن315251512070165

الطب/جامعة الكوفة690.8ثانوية المتميزينعلميجعفر توفيق صادق حمود316251511035009

الطب/جامعة الكوفة690.3ثانوية المتميزينعلميمحمد علي زيد صالح حسن317251511035045

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرسل عبد المحسن ياسر جبر318251512002066

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب موجد هادي عناد319251512070183

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفرح عبد االمير عبد الحمزه رحيم320251512070263

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميانوار فؤاد كاظم عمران321251512070047

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى عدنان علي اسماعيل322251512084542

الطب/جامعة الكوفة690ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء محمد عبد الحسين ودعان323251512062267

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء علي عبد الحسن عبد المهدي324251512084032

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء عدنان كاظم عبد325251512059231

الطب/جامعة الكوفة690ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميحسين راهي عبد الرزاق محمد326251511042006

الطب/جامعة الكوفة690ثانوية المتميزاتعلميفرح سعد رسول صادق327251512074035

طب االسنان/جامعة الكوفة698ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمناهل حسن علي بليل328251512062506

طب االسنان/جامعة الكوفة690اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمرتضى عرفات عبد الحمزه منشد329251511008445

طب االسنان/جامعة الكوفة689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرقية فؤاد مجيد هادي330251512062196

طب االسنان/جامعة الكوفة687ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسحاب حيدر عبد الزهرة عبد السادة331251512062346

طب االسنان/جامعة الكوفة686.3ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى رائد فيصل حسين332251512062586

طب االسنان/جامعة الكوفة686اعدادية المربد المركزية للبنينعلميهدى رشاد كاظم جياد333251512002174

طب االسنان/جامعة الكوفة686ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي ثائر عيسى عمران334251511031194

طب االسنان/جامعة الكوفة685اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضحى عالء كريم عبود335251512084366

طب االسنان/جامعة الكوفة684اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحنين نعمان كركاد مريدي336251512053032

طب االسنان/جامعة الكوفة684اعدادية المنار االهلية للبناتعلميكوثر حمزة كاظم حمزة337251512058147

طب االسنان/جامعة الكوفة684اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين عدنان كاني غازي338251512059100

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية االمير للبناتعلميهبة جاسم محمد فيروز339251512083330

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسن حميد عبد علي حمزه340251511009118
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طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميعبير جاسم شاكر محمد341251512089037

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميضي مسلم عبد هللا شناوه342251512076146

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميعلي شهيد جوني حنتوش343251511015042

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميزينب علي ميران جبار344251512095012

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية القادسية المختلطةعلميرواء خضر محمد صراوه345251512111029

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا للبنينعلميضرغام حسن حسان حمادي346251511031164

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا للبنينعلمياسامة علي حسين كاظم347251511031035

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميفاروق ميثم جاسم محمد348251511034059

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعلي رياض زاير هادي349251511034048

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا للبنينعلميعباس أنور وادي حسين350251511031170

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميغسق عبد الغني خيون مهدي351251512057132

طب االسنان/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرفاه مالك كاظم خضير352251512062188

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة جواد مهدي غالي353251512062320

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء علي عبد العباس عبعوب354251512062252

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية بانيقيا للبنينعلميصادق حيدر صادق جعفر355251511031159

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميهدى كريم لفته مشاري356251512116096

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه كريم حسين علي357251512070128

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميزهراء محمد عبد الخضر مجيد358251512092008

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية بانيقيا للبنينعلميرضا علي محمد حسين علي359251511031128

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء عبد غيالن ويدان360251512084030

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية االمير للبناتعلميزينب نجاح عباس علي361251512083188

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسام عزاوي عبود عزوز362251511031071

طب االسنان/جامعة الكوفة681.8ثانوية المتميزينعلميامير حازم نصيف جاسم363251511035006

طب االسنان/جامعة الكوفة681.5ثانوية المتميزينعلميعلي حيدر محمد علي محمود364251511035028

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه هادي حسين عبد هللا365251512087077

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرح حيدر كاظم سلطان366251512062464

طب االسنان/جامعة الكوفة681اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد رضاوي صبح بريس367251511007364

طب االسنان/جامعة الكوفة681اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميسجى باسل فؤاد ابراهيم368251512077128

طب االسنان/جامعة الكوفة681اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميبنين صالح رجب عبد الحسين369251512057026

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميبنين محمد عبد الخضر مجيد370251512092005

طب االسنان/جامعة الكوفة680.3ثانوية المتميزاتعلميموج قيس هاشم محسن371251512074040

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية العزة للبنينعلميفجر راهي عبد السادة حسين372251511016140

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميديانا صادق علي عبد المحسن373251512059162

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة طالب محسن كاظم374251512062441
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طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين جواد جاسم علي375251511007111

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدينا حسن نعمه جعفر376251512062158

طب االسنان/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران كريم جودة أحمد377251512062425

الصيدلة/جامعة الكوفة707.4ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرح مهند كاظم أحمد378251512062471

الصيدلة/جامعة الكوفة703.8ثانوية المتميزاتعلميتبارك هادي محسن هادي379251512074007

الصيدلة/جامعة الكوفة696ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميورود مازن عبد الستار عبد الجليل380251512062612

الصيدلة/جامعة الكوفة694اعدادية االمير للبناتعلميزهراء رضا حسين ادريس381251512083153

الصيدلة/جامعة الكوفة694ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عادل عبد الحسين مكي382251512062243

الصيدلة/جامعة الكوفة693اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه علي سعيد عباس383251512083260

الصيدلة/جامعة الكوفة693اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينبأ هادي فتحي عبد384251512084489

الصيدلة/جامعة الكوفة691ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميندى محمد عبد العزيز هادي385251512062529

الصيدلة/جامعة الكوفة691ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميصفا عبد الحسين صالح حسين386251512087059

الصيدلة/جامعة الكوفة690.9ثانوية المتميزاتعلميغدير جميل كاظم موسى387251512074029

الصيدلة/جامعة الكوفة689ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء عبد المحسن عبد المنعم عبد المحسن388251512087034

الصيدلة/جامعة الكوفة689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعلياء عبد اليمة مسير عبد389251512062409

الصيدلة/جامعة الكوفة689اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور الهدى صالح مهدي حسين390251512059502

الصيدلة/جامعة الكوفة686.8ثانوية المتميزاتعلميدعاء ضياء صاحب موسى391251512074011

الصيدلة/جامعة الكوفة686ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد علي صالح كامل عبد زيد392251511031269

الصيدلة/جامعة الكوفة685.5ثانوية المتميزينعلميحسن حيدر ياسر محسن393251511035010

الصيدلة/جامعة الكوفة685اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميانفال علي عبد الحسين عبود394251512059056

الصيدلة/جامعة الكوفة685اعدادية االمير للبناتعلميسلسبيل حيدر مجيد سعيد395251512083211

الصيدلة/جامعة الكوفة685ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشفاء عبد هللا عيدان عبود396251512062366

الصيدلة/جامعة الكوفة684اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرسل حسن ابراهيم قزموز397251512084170

الصيدلة/جامعة الكوفة683ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمهدي عبد الصاحب محمد عبد الحسين398251511034098

الصيدلة/جامعة الكوفة683اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميرؤى محمد رغيد غازي399251512076074

الصيدلة/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى شهيد كامل كريم400251512062386

الصيدلة/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرفاه زهير ناجي مجبل401251512062187

الصيدلة/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتقى عصري فاضل علي402251512062115

الصيدلة/جامعة الكوفة682.6ثانوية المتميزاتعلميزينب نزار عدنان علي403251512074019

الصيدلة/جامعة الكوفة682اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميتحدي اسعد عبد االمير حربي404251511010051

الصيدلة/جامعة الكوفة682اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميهدى هاشم محمد علي حسين405251512096134

الصيدلة/جامعة الكوفة682اعدادية الزاكيات للبناتعلميانسام حسن هادي كاظم406251512071004

الصيدلة/جامعة الكوفة682ثانوية بانيقيا للبنينعلميطاهر قابل عيدان يوسف407251511031168

الصيدلة/جامعة الكوفة682اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعباس فالح ياسر هادي408251511002139
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الصيدلة/جامعة الكوفة682اعدادية الزاكيات للبناتعلميزينب عبد الكريم علوان محمد حسين409251512071011

الصيدلة/جامعة الكوفة681.6ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميكوثر عبد الحسين صالح مهدي410251512062482

الصيدلة/جامعة الكوفة681.6ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأبرار زيد محمد أحمد411251512062001

الصيدلة/جامعة الكوفة681اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميحسين عظيم حسن حريب412251511015017

الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب علي حسين علي الرماحي413251512062305

الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي سالم عزيز شريده414251511031210

الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهاجر سعود جبار سكر415251512062575

الصيدلة/جامعة الكوفة679.5اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميغاده عبد االمير عبيد صدام416251512084385

الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيمان كاظم كاري كاوي417251512062059

الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن اكرم حسن عبد الصاحب418251511031073

الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة مصطفى بجاي خلف419251512062458

الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية الزاكيات للبناتعلميجنان سعدي حسن احمد420251512071007

الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم كريم كاظم صبار421251512084469

الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميرسل صفاء حسين عبد422251512075023

الصيدلة/جامعة الكوفة678.4ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى ماجد حميد رشيد423251512062593

الصيدلة/جامعة الكوفة678اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمياسراء مكي كامل هادي424251512077014

الصيدلة/جامعة الكوفة678اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي اياد كاظم حبيب425251511044182

الصيدلة/جامعة الكوفة678اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه اياد صاحب عبد علي426251512083251

الصيدلة/جامعة الكوفة678ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميزينب عقيل عبد المجيد عباس427251512092009

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمينور محمد علي صبار كاظم428251512087093

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمينور علي عبد مسلم نصيف429251512086126

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعباس جمال ارحيم عرموش430251511116124

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميساره رحمن حسين عبادي431251512087052

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء علي كريم مظلوم432251512062255

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء إبراهيم رسول هاشم433251512062213

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين علي عبد الحسين حمدوش434251512062095

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفاطمه بهاء فاضل حسين435251512057139

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية المتميزينعلميعلي كاظم دخيل عباس436251511035033

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا للبنينعلميتمار اياد كريم محمد437251511031057

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميراكان ميكائيل علي حمزه438251511014072

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمرتضى مطشر حريجة محمد439251511116243

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميجيهان جهاد جاهل عيدان440251512070082

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميأميرة أحمد عبد هللا جاجان441251512070005

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب حسن فليح عبد الحسن442251512084276
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الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء سالم خلف علوان443251512084225

الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حمزه جابر سلطان444251512084217

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور علي عبد الحسين محمد445251512062557

الصيدلة/جامعة الكوفة676.9ثانوية المتميزاتعلميفاطمه كاظم طه كاظم446251512074033

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية المنار االهلية للبناتعلميغدير سعيد منديل لطيف447251512058135

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد عباس كاظم عباس448251511031264

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآيات محمد زكي عبد العظيم عباس449251512062048

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية المتميزينعلمياحمد عالء احمد تقي450251511035002

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميسارة غالب فخري هادي451251512097028

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية المعارف للبناتعلميامال عبد الرضا وناس جاسم452251512060003

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميتبارك عبد الحسين علوان حسين453251512086025

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميالحسن صاحب عواد رحيم454251511044049

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية المربد المركزية للبنينعلميايمان عبد الساده كريم غزاي455251512002024

الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميصامد عبد العزيز راهي عبد الواحد456251511009269

الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميصفاء علي يوسف أحمد457251512062381

الهندسة/جامعة الكوفة673ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميجمانة عماد كاظم غانم458251512062122

الهندسة/جامعة الكوفة672ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميابتهال حسين شهيد خشان459251512062062

الهندسة/جامعة الكوفة672اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين عماد هادي عبيد460251512084089

الهندسة/جامعة الكوفة672ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأسماء حسن صافي مراد461251512062019

الهندسة/جامعة الكوفة672ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميمريم جالوي صاحب عبد المهدي462251512087085

الهندسة/جامعة الكوفة672اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمروه عباس حميدي حمزه463251512070276

الهندسة/جامعة الكوفة671اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسنين ازهر جاسم محمد464251511009136

الهندسة/جامعة الكوفة670ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور عماد شاكر محمد465251512062558

الهندسة/جامعة الكوفة668ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآمال عماد محمد جبر466251512062037

الهندسة/جامعة الكوفة668اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميشهزنان هيثم عبادي صدام467251512070217

الهندسة/جامعة الكوفة668ثانوية االكرمين للبناتعلميهدى عايد كامل محسن468251512081022

الهندسة/جامعة الكوفة667اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين عالء حسين كاظم469251512084087

الهندسة/جامعة الكوفة667اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميامنه حسن غانم عافص470251512070042

الهندسة/جامعة الكوفة666.4ثانوية المتميزينعلميمهدي فارس جاسم امين471251511035056

الهندسة/جامعة الكوفة666ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء عبد الرسول عبد الرزاق محسن472251512062143

الهندسة/جامعة الكوفة666اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميزينب محمد جليل شهيد473251512089031

الهندسة/جامعة الكوفة666ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميمنار ضرغام حسن احمد474251512087089

الهندسة/جامعة الكوفة666اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين علي جبر كزار475251512084088

الهندسة/جامعة الكوفة665ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميايات نزار غياث الدين محمد علي476251512095001
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الهندسة/جامعة الكوفة665اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب عدنان خطار شعالن477251512070173

الهندسة/جامعة الكوفة664.5ثانوية المتميزينعلميهادي حسين عبد حسين478251511035057

الهندسة/جامعة الكوفة664ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميميسم شوقي طالب علي479251512062516

الهندسة/جامعة الكوفة664ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعلي حيدر ناجي كاظم480251511034046

الهندسة/جامعة الكوفة664ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي مجيد محمد علي احمد481251511031222

الهندسة/جامعة الكوفة664اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعبد هللا حمودي مهدي عبيد482251511026064

الهندسة/جامعة الكوفة664اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميشهد جابر جليل عطيه483251512084344

الهندسة/جامعة الكوفة664اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميليلى احمد رحمان رضا484251512053101

الهندسة/جامعة الكوفة663اعدادية المربد المركزية للبنينعلميوالء عادل جبار كظم485251511002269

الهندسة/جامعة الكوفة663ثانوية بانيقيا للبنينعلميزين العابدين عبود وحيد عبود486251511031139

الهندسة/جامعة الكوفة663اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميساره ثامر شنان صحن487251512070187

الهندسة/جامعة الكوفة662اعدادية االمير للبناتعلميسرى زكي يحيى كاظم488251512083208

الهندسة/جامعة الكوفة662ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينسرين إحسان هاشم حمود489251512062533

الهندسة/جامعة الكوفة662ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران حسين طاهر جبر490251512062421

الهندسة/جامعة الكوفة661ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي محمد حمزة حسين491251511031224

الهندسة/جامعة الكوفة661اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلمياسراء رشيد عداي عويد492251512089003

الهندسة/جامعة الكوفة661اعدادية المربد المركزية للبنينعلمينوره كريم عبد الكاظم معارز493251512002169

الهندسة/جامعة الكوفة661ثانوية بانيقيا للبنينعلميأمير وليد كاظم عبد زيد494251511031010

الهندسة/جامعة الكوفة661ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزينب محمد كاظم حمد495251512087046

الهندسة/جامعة الكوفة661اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميزينب عبد الحسين مهدي جواد496251512094012

الهندسة/جامعة الكوفة661ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميهاشم محمد جواد محمد علي ظاهر497251511034100

الهندسة/جامعة الكوفة660اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميحوراء رزاق صاحب علي498251512057041

الهندسة/جامعة الكوفة660ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأسيل إبراهيم حسن عباس499251512062025

الهندسة/جامعة الكوفة660اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسراء رابح محمد عبد االمير500251512059019

الهندسة/جامعة الكوفة659.1ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة حيدر فاضل عبد الحسين501251512062439

الهندسة/جامعة الكوفة659ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينهاد محسن عباس سوادي502251512062535

الهندسة/جامعة الكوفة659ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة محمود عبد المحسن عبود503251512062328

الهندسة/جامعة الكوفة658ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدرة ضرغام كريم جاسم504251512062149

الهندسة/جامعة الكوفة658اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميزينب حامد جاسم داخل505251512116048

الهندسة/جامعة الكوفة658اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء محمد حسن فرهود506251512057080

الهندسة/جامعة الكوفة658اعدادية واسط للبناتعلميرقيه حيدر موسى هاشم507251512066024

الهندسة/جامعة الكوفة657ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميميساء عبد الرضا عبد اليمة زاير508251512062515

الهندسة/جامعة الكوفة657اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميساره بهاء سعيد كاظم509251512057093

الهندسة/جامعة الكوفة656ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسمية حيدر عبد الوهاب محمود510251512062361
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الهندسة/جامعة الكوفة656اعدادية االمير للبناتعلميحوراء علي محمد يوسف511251512083099

الهندسة/جامعة الكوفة656اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميياسر مظهر هادي عصواد512251511015079

الهندسة/جامعة الكوفة656اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرانيه حازم مهدي عبد النبي513251512059167

الهندسة/جامعة الكوفة655.5ثانوية المتميزاتعلميبنين علي عبد الحسين عبد االمير514251512074006

الهندسة/جامعة الكوفة655ثانوية بانيقيا للبنينعلميقاسم مناضل كاظم منعم515251511031239

الهندسة/جامعة الكوفة655ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهند أحمد سعد مهدي516251512062604

الهندسة/جامعة الكوفة655ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمينور محمد نوري محمد517251512087094

الهندسة/جامعة الكوفة655ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب اياد شريف عبد518251512062280

الهندسة/جامعة الكوفة655ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميعلي اسعد جميل عبد519251511042012

الهندسة/جامعة الكوفة655ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسجى خضير عباس جياد520251512062338

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبتول جواد كاظم غازي521251512062070

الهندسة/جامعة الكوفة654اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد فرهود عباس كاظم522251511008420

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآية عبد مسلم عوجة نهير523251512062051

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرح رياض وحيد عبود524251512062465

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآيات محمد رضا محمود علي525251512062047

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن قائد عبد االمير جبر526251511031080

الهندسة/جامعة الكوفة654ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد فالح عبد الحميد عمران527251511031273

الهندسة/جامعة الكوفة654اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء كاظم شامل عبد528251512070153

الهندسة/جامعة الكوفة653اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره حسنين محي محمود529251512084313

الهندسة/جامعة الكوفة653اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميتقى عمران رشيد عبد النبي530251512053022

الهندسة/جامعة الكوفة653ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى عالء تمكين عبد531251512062540

الهندسة/جامعة الكوفة652.9ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى نصير عبود علي532251512074048

الهندسة/جامعة الكوفة652ثانوية بانيقيا للبنينعلميعبد هللا محمد حسين محمد533251511031183

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي صالح حسوني حمادي534251511044212

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية االمير للبناتعلميرسل عبد هللا فتحي عبد هللا535251512083125

الهندسة/جامعة الكوفة652ثانوية بانيقيا للبنينعلميرضا عالء عبد الوهاب جواد536251511031127

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميقاسم عماد حسن عبد الحسين537251511009413

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء رسول وناس عبد الرضا538251512077097

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميفرحان صكبان نشو نخش539251511116184

الهندسة/جامعة الكوفة651.9ثانوية بانيقيا للبنينعلميحيدر عبد الستار موسى عمران540251511031115

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميخديجه خالد عبد عداي541251512053039

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميدعاء احمد رحيم حمزه542251512116032

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور الهدى قاهر حسين علي543251512077221

الهندسة/جامعة الكوفة651ثانوية بانيقيا للبنينعلميياسر فارس صاحب مهدي544251511031337
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الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسن جعفر حسين جعفر545251511009116

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسن علي ناجي حسين546251511007101

الهندسة/جامعة الكوفة651ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميآجام ليث سليم عبد الحسين547251512087001

الهندسة/جامعة الكوفة651ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء أكرم عبد الصاحب حسين548251512062217

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميآمنين ناجي فاضل عباس549251512070004

الهندسة/جامعة الكوفة650اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحسين فارس مهدي عبد الحسين550251511044091

الهندسة/جامعة الكوفة650ثانوية المتميزينعلميحسن عبد الكريم ناصر شبر551251511035012

الهندسة/جامعة الكوفة650ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحسن فالح نوماس عزوز552251511034017

الهندسة/جامعة الكوفة649ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميزيد محمد حسن احمد حسون553251511034035

الهندسة/جامعة الكوفة649اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضي بسمان منذر جواد554251512084368

الهندسة/جامعة الكوفة649ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء شنان عتيوي عبود555251512062238

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفدك عبد الباري عوده علوان556251512087080

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد عدنان محيسن سعدون557251511002011

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآيات حسين عبد الحسن ياسر558251512062041

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمالك توفيق صاحب هاشم559251512062503

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمصطفى صالح جبار محمد علي560251511010360

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه كاظم صاحب هادي561251512070126

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهدير فؤاد نوماس عطيه562251512057198

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى محسن عباس خشن563251511022181

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى ماجد عمران حمود564251511031303

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميساره صادق نعمه خلف565251512059304

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميجميل احمد جميل زاهي566251511026025

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور سليم جاسم عوده567251512077225

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور الهدى صالح كريم فقير568251512077219

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرقيه فارس ياسين صالح569251512096057

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية العزة للبنينعلميحسين جبار عبد حسون570251511016050

الهندسة/جامعة الكوفة647ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب عبد المهدي إبراهيم مطلك571251512062301

الهندسة/جامعة الكوفة647ثانوية بانيقيا للبنينعلميثامر محمد هنين عبد هللا572251511031059

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمروه صدام محمد ناجي573251512059461

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد عالء عبد العظيم ادخيل574251511009045

الهندسة/جامعة الكوفة647ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد ثامر حسين كاظم575251511031144

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمريم ظافر جواد محمد رضا576251512077191

الهندسة/جامعة الكوفة646اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميسجاد ناجح عبد الحمزه حسن577251511026053

الهندسة/جامعة الكوفة646ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء صباح عزيز علي578251512062240
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الهندسة/جامعة الكوفة646اعدادية النجف المركزية للبنينعلميرياض هيثم نعمه موسى579251511001184

الهندسة/جامعة الكوفة646ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد مهدي هاشم حردان580251511031282

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسلطانه فاضل عباس سفبون581251512070206

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه عقيل عبد علي عباس582251512084411

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية النجف المركزية للبنينعلميكرار حيدر علي طالب583251511001398

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية المنار االهلية للبنينعلميامير حسين شكلوك حسين584251511022027

الهندسة/جامعة الكوفة645ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحيدر صادق جعفر باقر585251511034027

الهندسة/جامعة الكوفة644.5ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد فالح جودي خضير586251511031148

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية المنار االهلية للبناتعلميجنان جميل عباس فرهود587251512058044

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء خضير علوان عيسى588251512062233

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين عباس محمد عبود589251512084084

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية العزة للبنينعلميعلي عبد الكريم جاسم عريبي590251511016123

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى حيدر طاهر محسن591251511009550

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء كريم محمد عبد الحسين592251512062263

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية المتميزاتعلمينرجس علي محمود دهش593251512074044

الهندسة/جامعة الكوفة643.8ثانوية المتميزينعلميغيث ياسر فتحي فليح594251511035037

الهندسة/جامعة الكوفة643.6ثانوية المتميزينعلمياحسان فالح مهدي مطر595251511035001

الهندسة/جامعة الكوفة643ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينة عبد الحسن عبيد سلمان596251512062318

الهندسة/جامعة الكوفة643اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميتماره ضرغام حسون عذاب597251512096032

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهال محسن عزيز صالح598251512062603

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميعلي كاظم صالح حريجه599251511042015

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية االمير للبناتعلميزينب محمد موسى محمد علي600251512083187

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية االمير للبناتعلميشهد احمد نوري غني601251512083217

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين محمد هادي تالي602251511031106

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء علي عوادي مهدي603251512087037

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حسين حسون مهدي604251512062225

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميحسن سمير صالح عباس605251511037011

الهندسة/جامعة الكوفة641ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي حسين محمد علي عبد االمير606251511031202

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميعقيله محمد علي جواد عطيه607251512085024

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه حسن صاحب عالج608251512084402

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهدى رسول عبد االخوه حسن609251512057194

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية الفدائي للبنينعلميعلي باسم نعمه جابر610251511013047

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية النصر المركزية للبنينعلميياسر كاظم حسن مهدي611251511007467

الهندسة/جامعة الكوفة641ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد مثنى عبد االمير محمد612251511031279
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الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى فاضل ناجي ناصر613251512084545

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياخالص محمد عبد االمير مهدي614251512059007

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحيدر علي حمودي رسول615251511034028

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بانيقيا للبنينعلميهاشم حمزه رضا مرتضى616251511031326

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور حيدر صاحب عبد الواحد617251512062547

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء كاظم جواد كاظم618251512062261

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد جواد ضهد صلبوخ حسين619251511031252

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حيدر مسعود عبيد620251512062231

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميشفاء علي حمزه مهوال621251512076130

الهندسة/جامعة الكوفة640ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسمر معين نجم عبد622251512062360

الهندسة/جامعة الكوفة639.7ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى رياض رسول عبد االمير623251512074046

الهندسة/جامعة الكوفة639.4ثانوية المتميزينعلميحسن عالء محمد عبد الرضا624251511035013

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميحسين عالء محمد حسن625251511042007

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد ثائر أحمد ابراهيم626251511031143

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين حيدر هاشم اسماعيل627251511009151

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبدور عيد كايم جبار628251512059080

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية النجف المركزية للبنينعلميليث عبد الجليل عجالن محمد629251511001419

الهندسة/جامعة الكوفة638ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلمياحمد رياض جواد علي630251511034004

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور محمد عطيه فيروز631251512059527

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميافراح حطوان حنتوت عاجل632251512096012

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمنار هللا حميد مجيد محمود633251511044329

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى ناصر جاسم محمد634251511009577

الهندسة/جامعة الكوفة638ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشهد صدقي باقر صاحب635251512062368

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء عباس علي عبد الرضا636251512084236

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية المربد المركزية للبنينعلميجاسم حسين جاسم جبار637251511002042

الهندسة/جامعة الكوفة637ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلمينور الدين سعيد صبري راشد638251511042021

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميايه عادل عبد زيد عبد الشهيد639251512086019

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية االمير للبناتعلميميس سمير جابر مغيض640251512083293

الهندسة/جامعة الكوفة637ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسنين سعيد جبار عبد علي641251511031086

الهندسة/جامعة الكوفة636.7ثانوية المتميزينعلميعلي سعد جواد كاظم642251511035031

العلوم/جامعة الكوفة658.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين اياد صادق حسين643251512084067

العلوم/جامعة الكوفة638ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميوسن محسن يوسف محسن644251512062614

العلوم/جامعة الكوفة636ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينهى حامد حسن علوان645251512062536

العلوم/جامعة الكوفة636ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء ضياء رسول هاني646251512062142
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العلوم/جامعة الكوفة631اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه رؤوف خضير عباس647251512059416

العلوم/جامعة الكوفة630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتبارك علي ساير محمد648251512062108

العلوم/جامعة الكوفة630ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه باسم سعد وبل649251512087070

العلوم/جامعة الكوفة629اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء شبر محسن علي650251512057073

العلوم/جامعة الكوفة626ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسلوى مجبل شاكر ناجي651251512062357

العلوم/جامعة الكوفة626اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزينب علي حسين عالوي652251512096080

العلوم/جامعة الكوفة622اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلمييوسف حيدر حماده مرتضى653251511026154

العلوم/جامعة الكوفة620اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميصفين قاسم عبد الحسين محمد654251512059379

العلوم/جامعة الكوفة618اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميساره محمد جاسم حمزه655251512059317

العلوم/جامعة الكوفة617اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور باسم حسين رزاق656251512077222

العلوم/جامعة الكوفة617اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميمها غني خيون مهدي657251512057162

العلوم/جامعة الكوفة614ثانوية بانيقيا للبنينعلميمجتبى عبير صاحب محمد حسن658251511031247

العلوم/جامعة الكوفة611ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحيدر محمد عبد الرزاق جعفر659251511034030

العلوم/جامعة الكوفة610اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين عالوي رشيد جاسم660251511009164

العلوم/جامعة الكوفة609اعدادية االمير للبناتعلميزهراء حسن محمد علي حسين661251512083146

العلوم/جامعة الكوفة607اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياقبال جابر حميد عبود662251512059041

العلوم/جامعة الكوفة605ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب رشاد محمد حسين منصور663251512062288

العلوم/جامعة الكوفة604اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب حسن درويش بنوان664251512084273

العلوم/جامعة الكوفة604ثانوية بانيقيا للبنينعلميصادق محمد علي حسين عباس665251511031160

العلوم/جامعة الكوفة604اعدادية االمير للبناتعلميرهام فاضل جبار شمخي666251512083138

العلوم/جامعة الكوفة604اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميإفتخار كاظم ناجي كاظم667251512084004

العلوم/جامعة الكوفة604اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميعلي كريم غازي شعالن668251511030028

العلوم/جامعة الكوفة604ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسحر شهاب أحمد فارس669251512062347

العلوم/جامعة الكوفة603اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميرسل عباس صاحب صالل670251512076079

العلوم/جامعة الكوفة603ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميحيدر جاسم محمد حسين671251511019015

العلوم/جامعة الكوفة601اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى محمد جاسم ابراهيم672251511009570

العلوم/جامعة الكوفة600ثانوية بانيقيا للبنينعلميزيد وليد عبد الحميد خلف673251511031138

العلوم/جامعة الكوفة599اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه حسين عباس خضير674251512070121

العلوم/جامعة الكوفة599اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي زهير مهدي يوسف675251511044207

العلوم/جامعة الكوفة598اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين محمد حمزه عبد676251512053019

العلوم/جامعة الكوفة598اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمروه حيدر جواد كاظم677251512084444

العلوم/جامعة الكوفة597اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميدعاء رعد وهاب عبد الحسن678251512077063

العلوم/جامعة الكوفة596اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسرى علي محمد جبر679251512057101

العلوم/جامعة الكوفة595اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد كريم سعيد محمد680251511012182

188 من 20صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة الكوفة595ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحمد حسن ناصر عبد الحسين681251511031017

العلوم/جامعة الكوفة594ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميوسن خليل ابراهيم حميد682251512087103

العلوم/جامعة الكوفة593اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد باسم جهادي اسماعيل683251511002200

العلوم/جامعة الكوفة593ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى علي كاظم خضير684251512062543

العلوم/جامعة الكوفة591ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد محمد زويد حسين685251511031149

العلوم/جامعة الكوفة591اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميضحى اسعد هادي سلمان686251512057116

العلوم/جامعة الكوفة591اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحيدر مصطفى عبد الصاحب هاشم687251511001174

العلوم/جامعة الكوفة590اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمروه باسم عبد االمير مكي688251512059460

العلوم/جامعة الكوفة589ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء نجم سلمان جالب689251512062272

العلوم/جامعة الكوفة588اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد علي حسين عبد الزهرة مرزوك690251511008413

العلوم/جامعة الكوفة588اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه عبيد جمالي حسين691251512070251

العلوم/جامعة الكوفة586ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير علي جهاد جواد692251511031044

العلوم/جامعة الكوفة586ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميعلي حسين صالح خضير693251511038015

العلوم/جامعة الكوفة586اعدادية الوحدة للبنينعلمينشأت جالوي سلطان عبطان694251511005092

العلوم/جامعة الكوفة585اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي حيدر كاظم جواد695251511009338

العلوم/جامعة الكوفة584اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعمار جهادي حمادي سلمان696251511022122

العلوم/جامعة الكوفة584اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميذو الفقار غالب عزيز محمد697251511009212

العلوم/جامعة الكوفة584ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمنار عادل طاهر مسلم698251512062504

العلوم/جامعة الكوفة584ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين قاسم عيدان كريم699251512062097

العلوم/جامعة الكوفة584اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين جابر نجم فرحان700251511002062

العلوم/جامعة الكوفة584ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميرضا حسن جبر عبيد701251511034031

العلوم/جامعة الكوفة584اعدادية واسط للبناتعلميزبيدة رشيد حمود عبود702251512066025

العلوم/جامعة الكوفة583اعدادية المنار االهلية للبنينعلميرسول صالح مهدي صالح703251511022059

العلوم/جامعة الكوفة583ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميكوثر زكي أحمد حنتوش704251512062480

العلوم/جامعة الكوفة583اعدادية الفدائي للبنينعلميحسام صاحب عبيد عيدان705251511013020

العلوم/جامعة الكوفة583اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميعبد هللا لطيف رزاق محمد علي706251511037025

العلوم/جامعة الكوفة582اعدادية الفدائي للبنينعلميامير عدنان عوده ظاهر707251511013013

العلوم/جامعة الكوفة582اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي امير ترف عباس708251511001290

العلوم/جامعة الكوفة582ثانوية المعارف للبناتعلميبتول ناجح فاضل خشان709251512060010

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد مكي ناجي مالو710251511022168

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميحوراء مظفر عبد االمير علي711251512085009

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية الفدائي للبنينعلمياحمد فاضل حسين كسار712251511013006

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميهناء كاظم نايف عبود713251512116098

العلوم/جامعة الكوفة580.4اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب سليم صالح مهدي714251512084287
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العلوم/جامعة الكوفة580ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميضحى عبد الحسن فرهود منعثر715251512092010

العلوم/جامعة الكوفة580ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشيرين ثامر دلش لفتة716251512062375

العلوم/جامعة الكوفة580ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسجى كريم ماجد جودي717251512062343

العلوم/جامعة الكوفة580اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميصبا حيدر نوري حميد718251512059371

العلوم/جامعة الكوفة580اعدادية العزة للبنينعلميعلي اعظيم جبار عبود719251511016106

العلوم/جامعة الكوفة580اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميصفا قاسم عبد الحسين علي720251512057114

العلوم/جامعة الكوفة579اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمصطفى عماد محمد حسن عبد الحسين721251511026133

العلوم/جامعة الكوفة579اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحسن قاسم محسن راضي722251511116214

العلوم/جامعة الكوفة578اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين زامل محمد جاسم723251512053015

العلوم/جامعة الكوفة578اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور مقداد مهدي عبد724251512077228

العلوم/جامعة الكوفة578اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبان حسين ساجت عبد النبي725251512070053

العلوم/جامعة الكوفة578ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميفاطمه عباس تايه سلمان726251512112022

العلوم/جامعة الكوفة577اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي عدنان نور عمران727251511009363

العلوم/جامعة الكوفة577للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علميزين العابدين سعد ابراهيم عنيد728251511033008

العلوم/جامعة الكوفة576ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشهد محمد حميد محمد729251512062374

العلوم/جامعة الكوفة576اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميحوراء علي عباس عبادي730251512096044

العلوم/جامعة الكوفة576ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرجاء محمد حسين جابر حسن731251512062166

العلوم/جامعة الكوفة576اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمينسرين حسان عبد االمير منسي732251512076194

العلوم/جامعة الكوفة575اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد عواد محمد حمزه733251511009509

العلوم/جامعة الكوفة575ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل كريم نور شاني734251512062181

العلوم/جامعة الكوفة575ثانوية بانيقيا للبنينعلميزيد حافظ رسول ظاهر735251511031132

العلوم/جامعة الكوفة575اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى محمد جبار هاشم736251511022182

العلوم/جامعة الكوفة574اعداديه امنة الصدر للبناتعلمياسراء يونس راشد حمد737251512082003

العلوم/جامعة الكوفة574ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة محسن مرتضى راضي738251512062455

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية االمير للبناتعلميعلياء باسم عيدان عليوي739251512083242

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحامد سالم خلخال حيل740251511026026

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين هادي محمد كسار741251511002083

العلوم/جامعة الكوفة572.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدينا ماجد جواد كاظم742251512084164

العلوم/جامعة الكوفة572اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميوالء حيدر محمد حسن جاسم743251512059568

العلوم/جامعة الكوفة572اعدادية االمير للبناتعلميزينب حيدر مهدي محمد صادق744251512083174

العلوم/جامعة الكوفة572للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علميكرار حميد ابراهيم سيف هللا745251511033016

العلوم/جامعة الكوفة572اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين علي عبد جاسم746251511009168

العلوم/جامعة الكوفة572اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحيدر سالم لطيف حولي747251511001164

العلوم/جامعة الكوفة571اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى محمد حسين محمد748251512070343
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العلوم/جامعة الكوفة571اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميدنيا سعد كاظم علي749251512077066

العلوم/جامعة الكوفة571اعدادية المنار االهلية للبناتعلميايات راضي حمود لفتة750251512058023

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين صاحب عبد الرضا عبد الواحد751251511009157

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبنين عبد الكاظم كامل ناهي752251512070066

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى محسن مزهر حمزة753251512070341

العلوم/جامعة الكوفة570ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين احمد جواد كاظم754251511031089

العلوم/جامعة الكوفة569اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنين بهاء سلطان محمد755251512084117

العلوم/جامعة الكوفة569ثانوية بانيقيا للبنينعلمياشرف غالب طالب حسين756251511031036

العلوم/جامعة الكوفة569اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميايه علي عبد األخوة سلطان757251512059073

العلوم/جامعة الكوفة568اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعذاب جبار كتاب عبد الساده758251511010193

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمسلم خضير سالم كاظم759251511010345

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية الفدائي للبنينعلميحسين كريم عبود علوان760251511013031

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميسنا برق محمد ياسين فاخر761251512096089

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميايات احمد حسن مهدي762251512116011

العلوم/جامعة الكوفة566اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمصطفى سالم مجيد جاسم763251511004089

العلوم/جامعة الكوفة566اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور صباح خليل ابراهيم764251512059514

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية المعارف للبناتعلميهبه جواد ابو الهيل حمودي765251512060037

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرنا عالء عبد الرزاق عبد الرسول766251512062199

العلوم/جامعة الكوفة565اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميباقر حميد حسين هادي767251511113008

العلوم/جامعة الكوفة565اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين ناجح صالح مهدي768251511010085

العلوم/جامعة الكوفة564ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإخالص محمد حسين جاسم حسن769251512062004

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد خالد كاظم شعالن770251511001209

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية النجف المركزية للبنينعلميكرار حيدر كاظم نجم771251511001399

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسن علي حمزه محمد772251511002054

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء حسين نوماس عبد773251512077094

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعمار كاظم عبد هللا حمد774251511001366

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميشهد علي عبد الزهره مهدي775251512096093

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية واسط للبناتعلميبنين اكرم عليوي عبد الساده776251512066011

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميسمية عقيل عبد الرسول اركان777251512116059

العلوم/جامعة الكوفة564ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميمحمد قاسم جبار نجم778251511019053

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميصبا رزوقي نجم عبد779251512059373

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعمار عطيه شاني مجباس780251511008318

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب عبد الرزاق عبد الكاظم عبد الرزاق781251512084293

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميالحوراء عقيل علي شالل782251512077018
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العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى رياض عالوي كاظم783251512084539

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميشهد امتحان محمد سلمان784251512084343

العلوم/جامعة الكوفة562ثانوية بانيقيا للبنينعلمييوسف كامل علي عطيه785251511031343

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين كريم عيدان داود786251512059135

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميلبنا حسن عبد علي حمود787251512084433

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينور صاحب عبد الزهره ابو صالح788251512070313

العلوم/جامعة الكوفة562اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمرتضى صادق حمود عباس789251511014196

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي سعيد كحيط عبد790251511009345

العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسن حيدر حبيب حمد791251511022034

العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية المنار االهلية للبنينعلميزين العابدين اياد ابراهيم عيدان792251511022068

العلوم/جامعة الكوفة560ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه ليث كاظم عبد هللا793251512087074

العلوم/جامعة الكوفة559اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب مهدي صاحب تمل794251512070182

العلوم/جامعة الكوفة559اعدادية المنار االهلية للبناتعلميهبه صالح حسن عبود795251512058177

العلوم/جامعة الكوفة559اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميايناس ميثم راهي ابراهيم796251512057019

العلوم/جامعة الكوفة559اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين مهدي فرحان كطل797251512077040

العلوم/جامعة الكوفة559ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميطيف رحيم هادي أحمد798251512067045

العلوم/جامعة الكوفة559ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميغدير عالء ازهر عبد الحسن799251512087065

العلوم/جامعة الكوفة559ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة حيدر علي عبد الرضا800251512062438

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميمحمد رياض عباس عمران801251511113056

العلوم/جامعة الكوفة557ثانوية بانيقيا للبنينعلميمهند مشكور معين جابر802251511031320

العلوم/جامعة الكوفة557اعدادية االمير للبناتعلميزهراء حمزه محمد منصور803251512083149

العلوم/جامعة الكوفة557اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمبارك محسن رداد سويف804251511022141

العلوم/جامعة الكوفة557اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسراء عادل صاحب كاظم805251512070025

العلوم/جامعة الكوفة557ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينعلميمصطفى حسن هادي عبد806251511045025

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور كريم صاحب جاسم807251512059525

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحيدر خضر هالل حمود808251511012074

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميندى رشيد جلوب علي809251512084494

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسجا زكي محي نجم810251512059321

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميساره عباس شاكر محسن811251512059306

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمييحيى عبد الحسن بريسم مكطوف812251511116284

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية الوحدة للبنينعلميمصطفى حسن كاظم يوسف813251511005083

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميجعفر حسين عبد الوهاب عبد االمام814251511008094

العلوم/جامعة الكوفة556ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء إحسان عبد الكريم حسين815251512062214

العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية االمير للبناتعلمياميره فيصل عبد الباري بدير816251512083040
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العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمريم صباح حمزه مياط817251512070280

العلوم/جامعة الكوفة555اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميأحمد فؤاد كاظم عبيان818251511014013

العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية العزة للبنينعلميحسام عالوي عبد الحسين وحيد819251511016045

العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمهدي هاشم مهدي حسين820251511010372

العلوم/جامعة الكوفة554ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلمينور الهدى ماجد عدنان عبد زيد821251512095026

العلوم/جامعة الكوفة554اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمصطفى عادل كاظم شيحان822251511001525

العلوم/جامعة الكوفة554ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء اكرم ادريس محسن823251512062135

العلوم/جامعة الكوفة554اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه مثنى فريح جوده824251512084417

العلوم/جامعة الكوفة554اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلمينور علي عزيز عبد825251512085042

العلوم/جامعة الكوفة553ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميايتاء قاسم شنو نعمه826251512092003

العلوم/جامعة الكوفة553اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعباس حميد كاظم محمد827251511044159

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء احمد سلمان صاحب828251512087031

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميطيبه عبد الهادي عبد الخالق حسناوي829251512057123

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينهران حسين عبد هللا جمعه830251512077216

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية الرملة للبناتعلميحوراء مهدي محمد جبار831251512061006

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميرضا حيدر مجيد محمد832251511113025

العلوم/جامعة الكوفة552اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي فاضل عبد هللا علي833251511009369

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية االمير للبناتعلميبتول سالم حسين علي834251512083050

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحيدر جبر عبيد بجاي835251511026042

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية العزة للبنينعلميعلي ناصر شهيد حليوت836251511016131

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي سعيد دلي عتيوي837251511008293

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية القادسية المختلطةعلميسجى حسين عطيه شياع838251512111040

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية المنار االهلية للبنينعلمييوسف اسعد حماده حسن839251511022214

العلوم/جامعة الكوفة550اعداديه امنة الصدر للبناتعلميهبه محمد كريم فالح840251512082083

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبنين عماد عاشور محمود841251512070068

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية العزة للبنينعلميمناف عبد الحليم فيصل خلخال842251511016194

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر باسم محمد راضي843251511008174

العلوم/جامعة الكوفة549ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد كاظم نور صادق844251511031275

العلوم/جامعة الكوفة549ثانوية المعارف للبناتعلميزينب كاظم عبد هللا عبد الحسين845251512060026

العلوم/جامعة الكوفة549ثانوية المعارف للبناتعلمينور فاضل نعمه مهدي846251512060035

العلوم/جامعة الكوفة549الخارجياتعلميهيلين كاظم عبد الكريم ماجد847251512401019

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرسل شريف مكي سعيد848251512077071

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميامير ماجد سكر سلطان849251511116030

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة627اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميدعاء كاظم عباس ضوه850251512086035

188 من 25صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة626اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين جليل عبد االمير عبد هللا851251512059123

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة621اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسن هادي جواد مطشر852251511009134

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة615اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين علي كاظم عباس853251511002075

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة613ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميآيه علي جاسم سوداني854251512087003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة609اعدادية االمير للبناتعلميبهادر جبار حسين علوان855251512083070

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة609اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميوسن طالب عمران جاسم856251512077245

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة606اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب منير غازي بصري857251512070181

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة604اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميامنه عبد الكريم عبد الحسين حنتوش858251512059052

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة603اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزينب علي جواد كاظم859251512077112

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة602اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد حيدر علي مزعل860251511010023

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة602اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفرح جمال راضي عموش861251512070261

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة600اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميكاظم جواد عبد الحسين علوان862251511015049

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة595اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميميثم قاسم رحيم حبتر863251511008513

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة595اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميشبر حليم عباس عفلوك864251511014091

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة595اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميمدين عبد ابو جاسم صحن865251512086103

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة594ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة عادل نعمة حسون866251512062442

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة594ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميتبارك عبد الكريم داخل مهدي867251512087017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة593ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى مهدي عريان هادي868251512062391

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة592ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفدك رياض كريم عبود869251512087079

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة591ثانوية الرملة للبناتعلمينورس عبد زيد كاظم نفط870251512061033

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة591ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحمد منعم علي طراد871251511031028

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة590اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميهبه حاكم عبد االمير جابر872251512086128

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة589اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسام احمد كاظم حسين873251511001102

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة588اعدادية االمير للبناتعلميصفا صالح كاظم محمد صالح874251512083227

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة584اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلمياالء حيدر صالح مهدي875251512085004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة583ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحنين إحسان حميد مجيد876251512062126

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة583ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلمياحمد هاشم محمد محمد باقر877251511034010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة582اعدادية االمير للبناتعلميمها حسن كاظم ناصر878251512083291

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة582ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآالء نجاح هادي عبد علي879251512062034

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة581ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحنين صباح إبراهيم عيدان880251512062128

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعباس عبد االمير عبد الزهره عباس881251511034038

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزينه ماهر جبر رضا882251512087048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة577اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينوره زهير محمد علي محمود883251512070325

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة576اعدادية المربد المركزية للبنينعلميشهالء يوسف عبد جاسم884251512002116
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة574اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميساره عدنان رحيم حمود885251512077125

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة573.6ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينبأ إسماعيل عبد المجيد عباس886251512062518

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة573اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحسن كريم محسن جاسم887251511007349

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة573اعدادية االمير للبناتعلميزهراء مسلم صادق يوسف888251512083168

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة572اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمصطفى منصور عويد حسين889251511015072

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرسل عبد الحمزه خضير مجيد890251512096050

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمصطفى علي فالح رايح891251511012199

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور كاظم عبد الزهرة حسن892251512062559

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميآمنه عالء عبد الرزاق حميد893251512092001

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي كاظم مهدي كاظم894251511007292

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميسرى رسول عبد األمير محمد سعيد895251512077132

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير توفيق علي حسن896251511031039

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570ثانوية بانيقيا للبنينعلميمناف حسام عبد المهدي احمد897251511031311

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعباس ناصر علوان تومان898251511004050

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميماهر ذياب عباس حسون899251511113053

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب علي سلمان مطر900251512062306

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568ثانوية بانيقيا للبنينعلميمهدي حسن عباس ابراهيم901251511031318

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568اعدادية العزة للبنينعلميمرتضى فليح حسن كاظم902251511016182

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة567اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي عامر رشيد يوسف903251511002161

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة567اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب عماد صالح شكري904251512084297

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.1اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحوراء محمود كاظم كريم905251512084139

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى قاسم محمد إبراهيم906251512062389

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566اعدادية االمير للبناتعلمينور عبد الكريم محمد جعفر عبد907251512083319

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميامير حيدر مهدي مطر908251511034012

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565اعدادية الفدائي للبنينعلمياحمد جميل جخم علوان909251511013003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد علي سالم محسن علي910251511001472

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعلي كاظم جواد مساعد911251511014134

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميآيات عباس هادي مطلق912251512070009

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564اعدادية المنار االهلية للبنينعلميكرار صالح ضياء محمد913251511022133

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564ثانوية ميسان للبنينعلميحسين ناصر عبد برهان914251511011016

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء حياوي داخل محمد915251512058076

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياسراء عيدان محمد بزون916251512002007

القانون/جامعة الكوفة612اعدادية المنار االهلية للبنينعلميليث رسول علي هادي917251511022136

القانون/جامعة الكوفة585اعدادية االمير للبناتعلميزينب كاظم حسن جاسم918251512083183
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القانون/جامعة الكوفة577اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميعهود صالح هادي خضير919251512086087

القانون/جامعة الكوفة574ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين يونس ابراهيم طراد920251511031108

القانون/جامعة الكوفة571اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمحسن حيدر حسين حمزة921251511015054

القانون/جامعة الكوفة570اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميصالح عبد الحسين جاسم عبد الرضا922251511044149

القانون/جامعة الكوفة563اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميحوراء سالم عبد الحسين محمود923251512076063

القانون/جامعة الكوفة561اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعباس تركي حسين جاسم924251511044157

القانون/جامعة الكوفة558اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحمزه فايد محيسن عباس925251511007147

القانون/جامعة الكوفة557ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميدعاء محمد كاظم ابو اللول926251512087025

القانون/جامعة الكوفة557اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعمران عبد الحسين عناد عمران927251511001368

القانون/جامعة الكوفة556ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة يوسف كريم حساني928251512062332

القانون/جامعة الكوفة660اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيدنيا غالب طراد علوان929251522056074

القانون/جامعة الكوفة633اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياريج كاظم كاطع حسين930251522056009

القانون/جامعة الكوفة624للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبينور حميد عبد الزهرة نعمة931251522093050

القانون/جامعة الكوفة586اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عادل محمد عبد الحمزة932251522086136

القانون/جامعة الكوفة582للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيرقية هندول نومان خليل933251522093030

القانون/جامعة الكوفة580اعدادية نور الحسين للبناتادبيغفران وليد خالد محان934251522078060

القانون/جامعة الكوفة571اعدادية االبراج للبنينادبيقاسم عبيد باجي جالن935251521027103

القانون/جامعة الكوفة568ثانوية االنتصار للبنينادبيحازم حمزه كزار بشان936251521036004

القانون/جامعة الكوفة563اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير طالب عبد الحسين مسجين937251521024059

القانون/جامعة الكوفة562اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد اياد محمد رضا عباس938251521024010

القانون/جامعة الكوفة558ثانوية الخوارزمي للبنينادبيباقر سماح شاكر مجلي939251521021005

القانون/جامعة الكوفة554اعداديه امنة الصدر للبناتادبيعلياء ليث جابر باقر940251522082038

القانون/جامعة الكوفة554اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهبة جعفر باقر حبيب941251522080247

القانون/جامعة الكوفة553اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد منعم جبار جاسم942251521008101

القانون/جامعة الكوفة551اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي كريم مالك هاني943251521116061

القانون/جامعة الكوفة550اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسراب هاشم محمد عبد الزهره944251522053059

القانون/جامعة الكوفة548اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر حسين نعمه عباس945251521027051

القانون/جامعة الكوفة547اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى صاحب جبار باصور946251521012304

القانون/جامعة الكوفة545اعدادية الزاكيات للبناتادبيمنى كاظم عبد الهادي بديوي947251522071025

القانون/جامعة الكوفة545ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيزين العابدين علي عمران رحيم948251521153017

القانون/جامعة الكوفة544ثانوية الصباح للبناتادبيمالك ماجد جابر محمد949251522064053

القانون/جامعة الكوفة544اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينيفين ليث لواء محمد950251522080243

القانون/جامعة الكوفة541اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفرح ستار جبار هاشم951251522086242

القانون/جامعة الكوفة541للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيرغد عبد مسلم عبيد بجاي952251522093029
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القانون/جامعة الكوفة541اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايناس هاشم عبد الحسين هاشم953251522080028

القانون/جامعة الكوفة541اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسامي عادل صاحب حسون954251521002093

القانون/جامعة الكوفة540ثانوية الخوارزمي للبنينادبيضياء حسين كاظم جواد955251521021012

القانون/جامعة الكوفة539اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيغفران مصعب حمود خنجر956251522056187

القانون/جامعة الكوفة539اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعباس فاضل جابر كاظم957251521002111

القانون/جامعة الكوفة539اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين كاظم جواد كاظم958251521012091

القانون/جامعة الكوفة537اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين جليل رشيد محمد959251522053011

القانون/جامعة الكوفة536اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر محمد كاظم حسين960251521024172

القانون/جامعة الكوفة535اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي محمد هادي ياسين961251521025108

القانون/جامعة الكوفة534اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء نعمان طعمه سعد962251522056107

القانون/جامعة الكوفة534اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهالء هادي متعب خضر963251522078049

القانون/جامعة الكوفة532اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين حيدر حمودي ياسين964251521024122

القانون/جامعة الكوفة532اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد صالح يحيى ناجي965251521012267

القانون/جامعة الكوفة532اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي عباس ياسر دخن966251521002127

القانون/جامعة الكوفة531اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار عبد الحسين داخل لفته967251521008085

القانون/جامعة الكوفة531اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد غانم عبد الحسن حسون968251521024213

القانون/جامعة الكوفة530اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عامر كاظم محمد969251521024378

القانون/جامعة الكوفة528اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد الحميد خالد مقداد عبد الحميد970251521025080

القانون/جامعة الكوفة528اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحيدر كريم فياض محيسن971251521002075

القانون/جامعة الكوفة528اعدادية الجزائر للبناتادبيرسل حسن مجهول موات972251522091026

القانون/جامعة الكوفة527اعدادية سيد االنام للبنينادبيهشام عبد الكاظم هاشم رياح973251521025171

القانون/جامعة الكوفة527اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد أحسان رحيم حسين974251521025003

القانون/جامعة الكوفة526اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمروه حسين رديف خليل975251522080209

القانون/جامعة الكوفة525اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار رياض عبد الرضا محسن976251521024350

القانون/جامعة الكوفة525ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمحمد جميل اسد خان محمد977251521151122

القانون/جامعة الكوفة525اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعالء ثجيل لفته حسين978251521116051

القانون/جامعة الكوفة524اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عبد العظيم عباس حمد979251522086047

القانون/جامعة الكوفة524للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيزهراء عقيل عبد مسلم عبد الحسين980251522093035

القانون/جامعة الكوفة524اعدادية القادسية المختلطةادبيحسن علي محمد حسون981251521111031

القانون/جامعة الكوفة523اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايمان جاسم عبد الرضا ابراهيم982251522056025

القانون/جامعة الكوفة523اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسمير عباس شاكر عبد الساده983251521024221

القانون/جامعة الكوفة523اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيماهر عبد الحسين بخيت مارد984251521116080

القانون/جامعة الكوفة522اعدادية الفدائي للبنينادبيحسين محمد عبيد عباس985251521013022

القانون/جامعة الكوفة522الخارجيونادبيأحمد فالح حسن مناتي986251521400003
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القانون/جامعة الكوفة521اعدادية المنار االهلية للبنينادبيحسين عباس فاضل صكر987251521022008

القانون/جامعة الكوفة521اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيآمال هادي حميد عواد988251522086015

القانون/جامعة الكوفة520اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضرغام جليل شاكر عبادة989251521024236

القانون/جامعة الكوفة520اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينورا عامر كاظم عبد هللا990251522056256

القانون/جامعة الكوفة520اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينورا نزار حسن فرحان991251522056257

القانون/جامعة الكوفة520اعدادية المنار االهلية للبنينادبيالمصطفى ضياء سعد حنتوش992251521022004

القانون/جامعة الكوفة519اعدادية سيد االنام للبنينادبيزيد علي حسن علي993251521025058

القانون/جامعة الكوفة519اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب محمد جفات سلمان994251522091039

القانون/جامعة الكوفة519اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينوار محمد عباس حسين995251522085040

القانون/جامعة الكوفة518اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيساجد احسان علي حسين996251521024202

القانون/جامعة الكوفة518اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حسين علي عباس997251522053038

القانون/جامعة الكوفة518اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسيف محمد عبد االمير حمد998251521116038

القانون/جامعة الكوفة518اعدادية االبراج للبنينادبيعلي حسين هديب جعاز999251521027084

القانون/جامعة الكوفة517اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين رزاق نعمه كرم1000251521025041

القانون/جامعة الكوفة517اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد سالم مهدي حسن1001251521012265

القانون/جامعة الكوفة517اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيساره حسين شراد رباط1002251522056137

القانون/جامعة الكوفة516اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء فارس عبد مسلم عبد علي1003251522071010

القانون/جامعة الكوفة514اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي مهدي سلمان عبد1004251521002137

القانون/جامعة الكوفة514اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن عدنان كريم برشاوي1005251521025035

القانون/جامعة الكوفة514اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي سعد عبد الرضا علي1006251521012198

القانون/جامعة الكوفة513اعدادية االبراج للبنينادبيحسن عباس عبد الحسين زبالة1007251521027027

القانون/جامعة الكوفة513ثانوية العباسية المسائية للبنينادبياكرم خليل كاظم غزيل1008251521156007

القانون/جامعة الكوفة512اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيتماره حامد شاكر محمود1009251522056053

القانون/جامعة الكوفة512اعدادية القادسية المختلطةادبياكرم صباح عبد الحسن حصيني1010251521111014

القانون/جامعة الكوفة512اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار محمد عبد الجليل حسين1011251521008087

القانون/جامعة الكوفة512الخارجيونادبيمنتظر جبار كريم عبود1012251521400038

القانون/جامعة الكوفة511اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمنير فالح كتاب مهر1013251521012318

القانون/جامعة الكوفة511ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمصطفى جميل عبد الهادي بجاي1014251521156072

القانون/جامعة الكوفة511اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي علي نعمه عبد الحسن1015251521008075

القانون/جامعة الكوفة510اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيهاشم عدنان عبود كاظم1016251521113041

القانون/جامعة الكوفة509ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيمنتظر محمد نجم عبد1017251521153059

القانون/جامعة الكوفة509اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي غازي مهنه محمد1018251521024316

القانون/جامعة الكوفة509اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعمر قاسم جعفر حسن1019251521024334

القانون/جامعة الكوفة508اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبييوسف مصطفى عباس تقي1020251521116111
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القانون/جامعة الكوفة508اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيوئام حليم سالم محمد1021251522086315

القانون/جامعة الكوفة508اعدادية الفدائي للبنينادبيعباس جواد كاظم عوفي1022251521013037

القانون/جامعة الكوفة508اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيصادق موسى راضي سلطان1023251521012145

القانون/جامعة الكوفة508ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي هادي محمد حسن1024251521021020

القانون/جامعة الكوفة508اعدادية سيد االنام للبنينادبيمهند غالب ابو خشة غازي1025251521025167

القانون/جامعة الكوفة507اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسن عدنان محمد أهليل1026251521012066

القانون/جامعة الكوفة507اعدادية االبراج للبنينادبيعباس فاضل كامل عيسى1027251521027073

القانون/جامعة الكوفة507اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحسن غانم عبد الحمزه ناجي1028251521025129

القانون/جامعة الكوفة507اعدادية الفدائي للبنينادبيحسين حمزه كاظم عبد1029251521013020

القانون/جامعة الكوفة507اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسجاد تحسين نعمه حمزة1030251521012121

القانون/جامعة الكوفة507اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيكوثر مدلول كاظم حسن1031251522086248

القانون/جامعة الكوفة505ثانوية ميسان للبنينادبيحسين فليح جاسم راهي1032251521011026

القانون/جامعة الكوفة505اعدادية سيد االنام للبنينادبيحمود عبد االمير محسن عبد الرضا1033251521025048

القانون/جامعة الكوفة504اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر علي حسين حمزه1034251521024167

القانون/جامعة الكوفة503اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينه سعيد شاكر احمد1035251522056133

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيأمير صاحب عبد الحسين حسين1036251521116003

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي احمد صاحب خضير1037251521012181

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية المنار االهلية للبنينادبيأحمد رافع محمد علي أسماعيل1038251521022001

القانون/جامعة الكوفة502ثانوية االنتصار للبنينادبياحسان عامر بدش سلمان1039251521036001

العلوم السياسية/جامعة الكوفة565اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميسجاد محمد جابر فرحان1040251511010135

العلوم السياسية/جامعة الكوفة546اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد قيس عيسى طاهر1041251511009051

العلوم السياسية/جامعة الكوفة539اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه مهدي صالح عبد علي1042251512084420

العلوم السياسية/جامعة الكوفة535اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حسين عبد مجيد1043251512084214

العلوم السياسية/جامعة الكوفة534اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى حسن حاكم عبد الزهره1044251511008469

العلوم السياسية/جامعة الكوفة533اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد فؤاد كاظم عبد الرسول1045251511044292

العلوم السياسية/جامعة الكوفة501اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة غالب عبود مهاوي1046251522080189

العلوم السياسية/جامعة الكوفة500اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء حيدر عبد مسلم عبيد1047251522080112

العلوم السياسية/جامعة الكوفة499اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمرتضى سلمان عبد نور عباس1048251521002180

العلوم السياسية/جامعة الكوفة495اعدادية المنار االهلية للبنينادبيزيد محمد علي صالح حسن1049251521022010

العلوم السياسية/جامعة الكوفة494اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي توفيق عريبي حسين1050251521022013

العلوم السياسية/جامعة الكوفة491اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرسل فواد صاحب محمد1051251522089024

العلوم السياسية/جامعة الكوفة490ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيكرار عبد االمير حسين عباس1052251521162004

العلوم السياسية/جامعة الكوفة490اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى عبد الغائب عبد الحسين كاظم1053251522080254

العلوم السياسية/جامعة الكوفة488اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد سامي عبد الغني جليل1054251521027119
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العلوم السياسية/جامعة الكوفة486اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزين العابدين احمد ناصر حسون1055251521024200

العلوم السياسية/جامعة الكوفة481اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء مولود جاسم محمد1056251522078037

العلوم السياسية/جامعة الكوفة481ثانوية تبارك المختلطةادبيحيدر ناصر عطيه جوده1057251521115012

العلوم السياسية/جامعة الكوفة474اعداديه امنة الصدر للبناتادبيمروه رزاق مغير دحام1058251522082045

العلوم السياسية/جامعة الكوفة473ثانوية ميسان للبنينادبيكرار محمد كاظم عبيد1059251521011061

العلوم السياسية/جامعة الكوفة468اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين طالب جبار لفته1060251521024134

العلوم السياسية/جامعة الكوفة467اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد عدنان هديب عبد الجليل1061251521027122

العلوم السياسية/جامعة الكوفة467اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين رياض جابر وداي1062251521002057

العلوم السياسية/جامعة الكوفة467اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزهير تكليف زهير حساني1063251521024189

العلوم السياسية/جامعة الكوفة464اعدادية المربد المركزية للبنينادبياسعد علي محمد عبد1064251521002021

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد حكمت محمود كاظم1065251521008005

العلوم السياسية/جامعة الكوفة462اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين علي نعمة ياسين1066251522080044

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبياخالص حمود شاكر سلمان1067251522089004

العلوم السياسية/جامعة الكوفة461اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعباس رحيم عباس موسى1068251521002110

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي ستار صافي حسين1069251521024300

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى كريم حسين لفته1070251521024434

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياصاله مهدي كاظم ابراهيم1071251522056016

العلوم السياسية/جامعة الكوفة458اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب عريان كاظم صياح1072251522096016

التمريض/جامعة الكوفة673اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمحمد عبد الرضا عبد السادة ردام1073251511015060

التمريض/جامعة الكوفة673اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين كطران عبيد سعد1074251512084091

التمريض/جامعة الكوفة666ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى فالح حسن علي1075251512062591

التمريض/جامعة الكوفة664ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء مجيد عبد الرضا نفاش1076251512097024

التمريض/جامعة الكوفة663اعدادية االمير للبناتعلميصابرين تمكين صالح كاظم1077251512083224

التمريض/جامعة الكوفة663ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدنيا عايد محيسن عباس1078251512062156

التمريض/جامعة الكوفة663ثانوية بانيقيا للبنينعلميعمران حسين عمران موسى1079251511031231

التمريض/جامعة الكوفة661اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميبنين خضير عباس غيدان1080251512075014

التمريض/جامعة الكوفة660ثانوية الفرسان للبنينعلميمصطفى حميد شيال حمزه1081251511003023

التمريض/جامعة الكوفة660ثانوية الفرسان للبنينعلميجعفر ميثاق حسن عزيز1082251511003005

التمريض/جامعة الكوفة660ثانوية الفرسان للبنينعلميعباس حسن حميد راضي1083251511003016

التمريض/جامعة الكوفة660اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلمياصالة ردام كامل بجاي1084251512096011

التمريض/جامعة الكوفة654اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب باسم محمد عليوي1085251512084266

التمريض/جامعة الكوفة653اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحوراء سعد راوي ضايف1086251512084131

التمريض/جامعة الكوفة651اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميماري علي مطرود منفي1087251512059457

التمريض/جامعة الكوفة649اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرسل عقيل كاظم زغير1088251512058062
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التمريض/جامعة الكوفة649اعدادية المنار االهلية للبناتعلميحنين حسن زغير حليص1089251512058048

التمريض/جامعة الكوفة648اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسناء لطيف غبين سعود1090251512084336

التمريض/جامعة الكوفة647ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء رحمان محمد يوسف1091251512062236

التمريض/جامعة الكوفة640اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميانعام عبد الحمزه هنين عبد هللا1092251512070046

التمريض/جامعة الكوفة640اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميميسم عماد كاظم عبادي1093251512057166

التمريض/جامعة الكوفة636اعداديه امنة الصدر للبناتعلمينجالء محمد بشير جاسم خضر1094251512082075

التمريض/جامعة الكوفة636اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسيل عقيل يوسف عطية1095251512070030

التمريض/جامعة الكوفة634اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى سعيد فاهم مدفون1096251512084541

التمريض/جامعة الكوفة632اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينوران وسام طالب عبد الشهيد1097251512077231

التمريض/جامعة الكوفة632ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب أحمد عبد هللا بخيت1098251512062277

التمريض/جامعة الكوفة632اعدادية االمير للبناتعلميدعاء عبد الجليل هادي عبد الرضا1099251512083107

التمريض/جامعة الكوفة630اعدادية االمير للبناتعلميزهراء عالء عبد الحسين عباس1100251512083162

التمريض/جامعة الكوفة630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عايد محيسن عباس1101251512062244

التمريض/جامعة الكوفة629اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميابتهال سالم فاضل محسن1102251512057006

التمريض/جامعة الكوفة629ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور كامل محيسن علي1103251512062560

التمريض/جامعة الكوفة628اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمريم مشتاق عطيوي طرفه1104251512059471

التمريض/جامعة الكوفة628ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء محمد هاشم حسين1105251512062270

التمريض/جامعة الكوفة628اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمينبأ عامر زاير جبر1106251512053109

التمريض/جامعة الكوفة627اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميايالف نعمه خلف علوان1107251512084051

التمريض/جامعة الكوفة627اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميحوراء مالك تمكين كاظم1108251512077060

التمريض/جامعة الكوفة626ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينبأ عالء رضا محمد علي1109251512062522

التمريض/جامعة الكوفة626اعدادية االمير للبناتعلميضحى علي محسن مهدي1110251512083232

التمريض/جامعة الكوفة626اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميبتول محسن وناس عبد الرضا1111251512096023

التمريض/جامعة الكوفة626اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميرحاب زايد مسافر محمد1112251512053049

التمريض/جامعة الكوفة625اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميرند فريد عبد هللا ابراهيم1113251512116041

الطب البيطري/جامعة الكوفة593اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميزهراء عقيل هاتف كاظم1114251512075030

الطب البيطري/جامعة الكوفة585اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميباقر حسن مهدي عبد هللا1115251511026023

الطب البيطري/جامعة الكوفة569اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد حسين جبار عبادي محمد1116251511044272

الطب البيطري/جامعة الكوفة562اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين ناظم تكليف صاحب1117251511007142

الطب البيطري/جامعة الكوفة562اعدادية المربد المركزية للبنينعلمييوسف منصور لفته شمال1118251511002277

الطب البيطري/جامعة الكوفة556اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميهاجر حيدر حسوني صادق1119251512096129

الطب البيطري/جامعة الكوفة555اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء هاشم عبد زيد علي1120251512070160

الطب البيطري/جامعة الكوفة554اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميعبد هللا عائد فاضل حسن1121251511015037

الطب البيطري/جامعة الكوفة547اعدادية المربد المركزية للبنينعلميجعفر محمد عباس محمد1122251511002046
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الطب البيطري/جامعة الكوفة544ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد حسين فاضل حسين عبد1123251511031257

الطب البيطري/جامعة الكوفة543اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحسان اسماعيل عبد العظيم عزوز1124251511150002

الطب البيطري/جامعة الكوفة542اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميسيف عباس حسن موسى1125251511015028

الطب البيطري/جامعة الكوفة542اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء عباس جابر سلمان1126251512084029

الطب البيطري/جامعة الكوفة539اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميضرغام مهدي عبد الزهره محمد1127251511009273

الطب البيطري/جامعة الكوفة538ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآالء سعيد عبد األمير مهدي1128251512062031

الطب البيطري/جامعة الكوفة537اعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلميصادق فاضل حسين علي1129251511032006

الطب البيطري/جامعة الكوفة534ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميعالء سعد عباس كاطع1130251511042011

الطب البيطري/جامعة الكوفة534اعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلميياسر علي عبد الحسين وهاب1131251511032025

الطب البيطري/جامعة الكوفة534ثانوية الفرسان للبنينعلميزيد سهل عبيد راضي1132251511003011

الطب البيطري/جامعة الكوفة532اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين حامد سليم ظاهر1133251511007114

الطب البيطري/جامعة الكوفة532ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميمحمد ماجد رسول عبد1134251511038022

الطب البيطري/جامعة الكوفة531اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعمار علي بحر مليوخ1135251511022125

الطب البيطري/جامعة الكوفة531اعدادية الوحدة للبنينعلمياحمد ظاهر محسن عبادي1136251511005010

الطب البيطري/جامعة الكوفة530ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميجعفر سجاد سوادي مايح1137251511019010

الطب البيطري/جامعة الكوفة529اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحمزه عباس عبيد هاشم1138251511007145

الطب البيطري/جامعة الكوفة528اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسنين عدنان عبد الكاظم حسن1139251511008127

الطب البيطري/جامعة الكوفة526اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميياسر حسين علي حسون1140251511026151

الطب البيطري/جامعة الكوفة526اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميناظم شاكر مالح عبد هللا1141251511116269

الطب البيطري/جامعة الكوفة525اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميغفران سعد محمد ابراهيم1142251512059408

الطب البيطري/جامعة الكوفة525اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمصطفى علي حميد محسن1143251511026132

الطب البيطري/جامعة الكوفة523اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمريم ظيغم عبد زيد عباس1144251512077192

الطب البيطري/جامعة الكوفة522اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعقيل جبار عبادي حسن1145251511007253

الطب البيطري/جامعة الكوفة522اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد منصور حسن نعمه1146251511007398

الطب البيطري/جامعة الكوفة522اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسن عالء حسن عبد1147251511001115

الطب البيطري/جامعة الكوفة522اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزهراء بدران خماط مناع1148251512096063

الطب البيطري/جامعة الكوفة521اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميفاضل عباس حسين باقر1149251511009406

الطب البيطري/جامعة الكوفة521اعدادية الوحدة للبنينعلميسيف الدين عايد حسين جاسم1150251511005036

الطب البيطري/جامعة الكوفة520اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفرقان عاد حاكم مدفون1151251512077178

الطب البيطري/جامعة الكوفة520اعدادية الفدائي للبنينعلميعبد هللا حسن طلب عكله1152251511013045

الطب البيطري/جامعة الكوفة519اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسين احمد صادق جعفر1153251511022038

الزراعة/جامعة الكوفة524اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمسلم ناصر محمد سد خان1154251511008463

الزراعة/جامعة الكوفة523اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعمار معن عبد األمير جابر1155251511009400

الزراعة/جامعة الكوفة518ثانوية الفرسان للبنينعلميحيدر سعد عبيس غازي1156251511003009
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الزراعة/جامعة الكوفة518اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمناسك وسام عبد الحسين منحر1157251512077200

الزراعة/جامعة الكوفة516اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميدعاء كاظم حسن محمد1158251512086034

الزراعة/جامعة الكوفة502ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميموج فؤاد جواد محمد1159251512097046

الزراعة/جامعة الكوفة502اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياثير عبد هللا عبد العالي عبود1160251511116002

الزراعة/جامعة الكوفة502اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميفاطمه علي كاظم حسين1161251512053096

الزراعة/جامعة الكوفة502اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميهاشم كريم جاسم ديوان1162251511008525

الزراعة/جامعة الكوفة502اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميتبارك عواد كردي حسين1163251512086026

الزراعة/جامعة الكوفة501ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميعباس هواد تملي هاني1164251511157022

الزراعة/جامعة الكوفة501اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد جاسم هادي جاسم1165251511001205

الزراعة/جامعة الكوفة501اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرقيه زاير عبوسي محسن1166251512084183

الزراعة/جامعة الكوفة500اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين علي جواد ناصر1167251511008155

الزراعة/جامعة الكوفة499اعدادية العزة للبنينعلميمنذر عقيل مدلول محمد1168251511016199

الزراعة/جامعة الكوفة499اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء سالم وهاب كاظم1169251512059224

الزراعة/جامعة الكوفة499اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعالء حسن ارحيم ناجي1170251511009312

الزراعة/جامعة الكوفة499اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي عماد عبود متعب1171251511002168

الزراعة/جامعة الكوفة498ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهبة ماجد رسول حسين1172251512062580

الزراعة/جامعة الكوفة498اعدادية النجف المركزية للبنينعلميميثم عبد الحسين كاطع شهد1173251511001547

الزراعة/جامعة الكوفة498اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميسهى هادي رحيم جبار1174251512076127

الزراعة/جامعة الكوفة498اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعلي حسين عبد الحسين جبار1175251511014115

الزراعة/جامعة الكوفة497اعدادية القادسية المختلطةعلميمحمد قاسم عاشور شخير1176251511111064

الزراعة/جامعة الكوفة497اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حاتم كاظم مهمود1177251512084209

الزراعة/جامعة الكوفة496ثانوية بانيقيا للبنينعلميقاسم سعد صدام عبد الزهره1178251511031238

الزراعة/جامعة الكوفة496اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميكرار حيدر حسين فرهود1179251511010281

الزراعة/جامعة الكوفة496اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميميسم هشام سعيد محمد1180251512057167

الزراعة/جامعة الكوفة495اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميكرار جواد كاظم غازي1181251511009418

الزراعة/جامعة الكوفة495اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمصطفى محمد سعيد سلمان حسن1182251511044325

الزراعة/جامعة الكوفة495اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب عباس فاضل عبد1183251512059272

الزراعة/جامعة الكوفة495اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين عزيز شريف عباس1184251512077031

الزراعة/جامعة الكوفة494اعدادية العزة للبنينعلمياحمد حسين عبد الحسن وحيد سكر1185251511016007

الزراعة/جامعة الكوفة494اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهبه ثائر غازي حاشوش1186251512059539

الزراعة/جامعة الكوفة494اعدادية المربد المركزية للبنينعلميابتهال محمد طوير حمزه1187251512002001

الزراعة/جامعة الكوفة494اعدادية البتول المسائية للبناتعلميعلياء عبد الستار رحيم فالح1188251512170077

الزراعة/جامعة الكوفة494اعداديه امنة الصدر للبناتعلميبنين علي جابر نعيم1189251512082014

الزراعة/جامعة الكوفة494اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميغفران عبد الزهره زغيرون حسين1190251512057133
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الزراعة/جامعة الكوفة494اعدادية المربد المركزية للبنينعلمينور جهاد شهاب احمد1191251512002167

الزراعة/جامعة الكوفة493اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسين رحيم هاني عطوب1192251511014045

الزراعة/جامعة الكوفة493اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميفاهم أحمد جميل عباس1193251511014148

الزراعة/جامعة الكوفة493اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينور أمير شهيد عبد1194251512070309

الزراعة/جامعة الكوفة492ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن قاسم رزاق جعفر1195251511031081

الزراعة/جامعة الكوفة492اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميرسل يحيى كاظم عبيس1196251512053050

الزراعة/جامعة الكوفة492اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمرتضى علي رحيم عبد العباس1197251511002226

الزراعة/جامعة الكوفة492اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد ناصر حسين زنكور1198251511010035

الزراعة/جامعة الكوفة492اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد عبد الرضا رزاق محمد حسن1199251511026107

الزراعة/جامعة الكوفة492اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر عبد الجبار محسن طاهر1200251511008184

الزراعة/جامعة الكوفة491اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور مكي حسن علي1201251512057186

الزراعة/جامعة الكوفة491اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعمار عالء عزيز عبد هللا1202251511044235

الزراعة/جامعة الكوفة490ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميأحمد جميل محل نعمة1203251511042001

الزراعة/جامعة الكوفة490اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميايمان حميد حسن علي1204251512116013

الزراعة/جامعة الكوفة490ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء فاضل مهدي عباس1205251512087038

الزراعة/جامعة الكوفة489اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميميعاد فالح شغين شوكان1206251512116080

الزراعة/جامعة الكوفة489اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميديار خليل حسين عبد الحسين1207251512086039

الزراعة/جامعة الكوفة489اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميايه علي بشير صالح1208251512059072

الزراعة/جامعة الكوفة489اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينبأ علي كاظم حسين1209251512077211

الزراعة/جامعة الكوفة489ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمصطفى حيدر عبد الصادق عون1210251511034089

الزراعة/جامعة الكوفة489اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه كاظم جواد علي1211251512059431

الزراعة/جامعة الكوفة488ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزهراء كاظم شبالوي دبعون1212251512067032

الزراعة/جامعة الكوفة488ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميعلي احمد محمد حسين عبد االمير1213251511018018

الزراعة/جامعة الكوفة488اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين حيدر ضياء جعفر1214251512053012

الزراعة/جامعة الكوفة488اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد منديل فلهي عبد الكاظم1215251511002221

الزراعة/جامعة الكوفة488اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميتقى علي خضير جاسم1216251512077049

الزراعة/جامعة الكوفة487اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمصطفى عدنان صكبان عطيه1217251511004090

الزراعة/جامعة الكوفة487اعدادية القادسية المختلطةعلميذكرى مالك حتوت سلمان1218251512111025

الزراعة/جامعة الكوفة487اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميندى رياض مهدي عصواد1219251512096126

الزراعة/جامعة الكوفة487اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميعال طالب نعمه حسن1220251512077151

الزراعة/جامعة الكوفة486اعدادية العزة للبنينعلميعيدان حسوني شعيل غيدان1221251511016135

الزراعة/جامعة الكوفة486ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة باسم حمودي جاسم1222251512062429

الزراعة/جامعة الكوفة486اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزمن امير جليل جياد1223251512084196

الزراعة/جامعة الكوفة486اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحيدر مهند مصطفى جعفر1224251511044110
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الزراعة/جامعة الكوفة485اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمييوسف عالء عبد الحافظ محمد1225251511009625

الزراعة/جامعة الكوفة485اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميجيهان نجاح جعفر نعمه1226251512076053

الزراعة/جامعة الكوفة485اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد سهيل نجم عبد1227251511002009

الزراعة/جامعة الكوفة485اعداديه امنة الصدر للبناتعلميزهره عباس محمد ابو شنه1228251512082044

الزراعة/جامعة الكوفة485اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميدعاء علي جاسم محمد1229251512086033

الزراعة/جامعة الكوفة485اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميلهيب سعيد هاتف عبد1230251512076178

الزراعة/جامعة الكوفة483ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي قاسم عبد المهدي موسى1231251511031218

الزراعة/جامعة الكوفة483ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلمياحمد حسن حسين علوان1232251511034002

الزراعة/جامعة الكوفة483اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميغفران محسن باشه غالي1233251512076159

الزراعة/جامعة الكوفة482اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد قاسم محمد جواد1234251511012181

الزراعة/جامعة الكوفة482اعداديه امنة الصدر للبناتعلميرحاب ناجي عبود ابراهيم1235251512082025

الزراعة/جامعة الكوفة482اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزين العابدين علي كاظم لفته1236251511002104

الزراعة/جامعة الكوفة482ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميرسل احمد محسن عباس1237251512097014

الزراعة/جامعة الكوفة482اعدادية النجف المركزية للبنينعلميياسر اياد مهدي غني1238251511001568

الزراعة/جامعة الكوفة482اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرسل صالح عبد الحسين باقر1239251512077072

الزراعة/جامعة الكوفة482اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمصطفى سالم جواد كاظم1240251511002244

الزراعة/جامعة الكوفة481اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميدعاء باسم حميد متعب1241251512053040

الزراعة/جامعة الكوفة481اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميامير حسن عبد زيد صالح1242251511014020

الزراعة/جامعة الكوفة481اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسن محمد مهدي امان1243251511022036

الزراعة/جامعة الكوفة481اعدادية االمير للبناتعلميسجى علي حسين علي1244251512083203

الزراعة/جامعة الكوفة481اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعماد حمزه عبد موسى حسين1245251511009394

الزراعة/جامعة الكوفة481اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلمياحمد عبد هللا شاكر حسين1246251511026012

الزراعة/جامعة الكوفة481اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر حسين حسن نصيف1247251511008177

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية العزة للبنينعلميكرار احمد عبد الزهرة محمد1248251511016146

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمريم فاضل جوده صحيب1249251512002144

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزكريا سعدي عبد الجبار موسى1250251511009223

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمينسرين علي خلف حسين1251251512086119

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية االمير للبناتعلميرشا مسلم جبار علي1252251512083130

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية االمير للبناتعلمينور عبد االمير كاظم مكي1253251512083315

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية االمير للبناتعلميفرقان صباح محسن هادي1254251512083270

الزراعة/جامعة الكوفة480اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد غائب وهب خالد1255251511116229

الزراعة/جامعة الكوفة480ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميريام علي صاحب رسن1256251512097020

الزراعة/جامعة الكوفة479اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين محمد كريم وحيد1257251512084093

الزراعة/جامعة الكوفة479اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميميس قاسم صاحب جابر1258251512057164
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الزراعة/جامعة الكوفة479اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزهراء حمزه مدلول حتيث1259251512076090

الزراعة/جامعة الكوفة479اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميوالء حسين جبر حمزة1260251512059567

الزراعة/جامعة الكوفة479اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميلمى حسين سالم اسماعيل1261251512085032

الزراعة/جامعة الكوفة479اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعلي رعــــد جليل خشان1262251511014117

الزراعة/جامعة الكوفة479اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمياالء نعيم موسى محمد1263251512086010

الزراعة/جامعة الكوفة478اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه حسين باشه غالي1264251512076163

الزراعة/جامعة الكوفة477اعدادية العزة للبنينعلميعلي عبد الهادي شهيد حسين1265251511016126

الزراعة/جامعة الكوفة476اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين علي جوهر حسن1266251511008156

الزراعة/جامعة الكوفة476اعدادية المنار االهلية للبناتعلميفاطمة حسين غازي هادي1267251512058140

الزراعة/جامعة الكوفة476اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور تكليف عبد الهادي مراد1268251512084508

الزراعة/جامعة الكوفة476ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميندى مازن حسن كريم1269251512062527

الزراعة/جامعة الكوفة476اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميحنين علي هادي عطيه1270251512094004

الزراعة/جامعة الكوفة475اعدادية البتول المسائية للبناتعلميزينه عباس محمد رضا عبد1271251512170058

الزراعة/جامعة الكوفة475اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي نوري عبد الباري حسين1272251511001356

الزراعة/جامعة الكوفة475اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهناء ميري مجيد عزيز1273251512084557

الزراعة/جامعة الكوفة475ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلمياحمد حسين عبد الزهره خضير1274251511034003

الزراعة/جامعة الكوفة475اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين رائد صاحب محسن1275251512059091

الزراعة/جامعة الكوفة475اعدادية المربد المركزية للبنينعلميهشام مالك كريم عبد علي1276251511002264

الزراعة/جامعة الكوفة475اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمينوره مجيد عبد المحسن ماضي1277251512076207

الزراعة/جامعة الكوفة474ثانوية ايليا االهلية للبنينعلميحسين علي مكي هادي1278251511039004

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياستبرق فالح كليف علي1279251512059013

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينور محمد جبار نصيف1280251512058171

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي جواد كاظم حسن1281251511009324

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميورود بشير عبد الكاظم منصور1282251512086134

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب رياض مجبل كليب1283251512084282

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمصطفى محسن شبالوي عبد1284251511002248

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمصدق علي يعقوب يوسف1285251511026127

الزراعة/جامعة الكوفة474اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميغفران عالء رزاق علي1286251512086093

الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميماهر عطيه شاني مجباس1287251511008373

الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميضرغام حمزه حسن كاظم1288251511008242

الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميقصي سالم حسين علي1289251511010276

الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية العزة للبنينعلميوليد رائد عبد االمير كريم1290251511016206

الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميامير حسن عبد الكاظم شمران1291251511150029

الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي رزاق عجمي محيسن1292251511022107
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الزراعة/جامعة الكوفة473اعدادية المربد المركزية للبنينعلميشهاب احمد صافي موسى1293251511002117

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي الدر حيدر حسن هويدي1294251511044179

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميعلياء عالء حسين عيسى1295251512077153

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي حسن غالي حسين1296251511001300

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميزمن صاحب فليفل هندل1297251512089022

الزراعة/جامعة الكوفة472اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميازهر كامل جليل ذياب1298251511014017

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية العزة للبنينعلميمرتضى رحيم منصور مصحب1299251511016180

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية المنار االهلية للبنينعلميسيف خضر عباس جبر1300251511022075

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي حسين فرهود حسين1301251511008289

الزراعة/جامعة الكوفة472اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميكوثر صباح عبد الحسين عبد الزهرة1302251512077180

الزراعة/جامعة الكوفة471اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميمروة عباس محمد باقر حلو1303251512086104

الزراعة/جامعة الكوفة471ثانوية التفوق االهلية المسائية للبنينعلميكرار بشير عبد الحسين علوان1304251511161019

الزراعة/جامعة الكوفة471ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميندى حيدر صادق علي1305251512062526

الزراعة/جامعة الكوفة471اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمياسراء كاظم شريف غايب1306251512076012

الزراعة/جامعة الكوفة471اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد حسن صاحب صالح مهدي1307251511012162

الزراعة/جامعة الكوفة471اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميليث خالد فالح حميد1308251511009438

الزراعة/جامعة الكوفة471اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميامير غانم شليبه عنيد1309251511008065

الزراعة/جامعة الكوفة471اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميتبارك عماد عبد الزهره برهان1310251512057028

الزراعة/جامعة الكوفة470.3اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب محمد عبد الزهره كاظم1311251512084303

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميزهراء رياض حمزه حسن1312251512089024

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينورا عبد االمير سوادي كواد1313251512059530

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميارشد محمد كاظم مطشر1314251511150022

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى فارس محمود رضا1315251511009565

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميمنتهى عبد هللا ايديم بدر1316251512075048

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية االمير للبناتعلميجزائر مكي ابراهيم جويعد1317251512083078

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميليث عادل شهيد عبد علي1318251511010294

الزراعة/جامعة الكوفة470اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينوره محمد صيهود عبد1319251512059536

الزراعة/جامعة الكوفة469ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميامنيه حيدر عمران موسى1320251512087010

الزراعة/جامعة الكوفة469ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب أسعد صادق جبار1321251512062278

الزراعة/جامعة الكوفة469اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميهشام باجي جوده عبد1322251511008526

الزراعة/جامعة الكوفة469اعدادية العزة للبنينعلميعلي حسين عبد هللا جواد1323251511016113

الزراعة/جامعة الكوفة469اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميأحمد عبد االمير عبد الحسن عبود1324251511014012

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميحسن كريم جعين عباس1325251511030007

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي جابر تايه مدلول1326251511001291
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الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميميثم نسيم غازي عبد علي1327251511026147

الزراعة/جامعة الكوفة468ثانوية العباسية المسائية للبنينعلميعلي حيدر جودت كاظم1328251511156004

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحيدر رسول جاسم تايه1329251511002088

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية االمير للبناتعلميإيالف قاسم شندل عبد الحسين1330251512083014

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية العزة للبنينعلميطاهر مسلم عبد هللا نوح1331251511016095

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين جواد حسين عباس1332251511009149

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميفضل حسن فاضل ياسين1333251511008329

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسين علي عزيز حسين1334251511001150

الزراعة/جامعة الكوفة468اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد حسن حميد عبد الحسين مجبل1335251511022151

الزراعة/جامعة الكوفة467اعدادية المنار االهلية للبناتعلميمريم حازم هادي عبد هللا1336251512058153

الزراعة/جامعة الكوفة467اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميرغد حيدر محمد عبد علي1337251512057060

الزراعة/جامعة الكوفة467اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميبنين عادل كاظم جابر1338251512086024

الزراعة/جامعة الكوفة467اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه نزار محمد صالح1339251512084423

الزراعة/جامعة الكوفة466اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمصطفى صافي حسن مهدي1340251511001524

الزراعة/جامعة الكوفة466اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء عماد عباس نعمه1341251512084246

الزراعة/جامعة الكوفة466اعدادية االمير للبناتعلميايات حيدر عبد سلمان1342251512083044

الزراعة/جامعة الكوفة466اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي اسماعيل علي اسماعيل1343251511009315

الزراعة/جامعة الكوفة466اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى راشد مايح جبر1344251511009555

الزراعة/جامعة الكوفة466اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد حمزه ابراهيم شاهين1345251511002203

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميارادة سالم موسى عبود1346251512059010

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميحسين اياد علوان محمد1347251511150060

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي عماد عباس نعمه1348251511009365

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحسن صالح عبد هللا سعدون1349251511026031

الزراعة/جامعة الكوفة465ثانوية الثقلين االهلية للبنينعلميزيد راضي محسن جاسم1350251511043005

الزراعة/جامعة الكوفة465ثانوية المعارف للبناتعلميزينب عباس يحيى عبد1351251512060023

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء محمد جبار كاظم1352251512084255

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميفاطمه محمد كريم هاشم1353251512116071

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميرواء حسن هادي اكبر1354251512086050

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي حسين علي حسين1355251511116149

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد علي مصلح مهدي عبود1356251511012177

الزراعة/جامعة الكوفة465ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميمحمد فاضل موسى عبد الحسن1357251511019052

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد فارغ مونس كنعان1358251511008028

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين فالح حسن عليوي1359251512077036

الزراعة/جامعة الكوفة465اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمحمد باقر علي حسين علي1360251511010305
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الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياخالص شهاب احمد غضبان1361251512059006

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميابتهال عايد عبد الحسن صدام1362251512059003

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية االمير للبناتعلميفرقان علي كاظم حمد1363251512083271

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميابتسام جاسم محمد عبيد1364251512070015

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحمد جاسم محمد علي1365251511150005

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد فاروق عزاوي مشجل1366251511026112

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحسان صالل كحيط واصي1367251511150003

الزراعة/جامعة الكوفة464ثانوية بانيقيا للبنينعلميابراهيم سعد عبد حسين1368251511031012

الزراعة/جامعة الكوفة464اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميقاسم علي مشعل متعب1369251511010273

اللغات/جامعة الكوفة638.2ثانوية المتميزاتعلميفاطمه ياسر لفته حسون1370251512074034

اللغات/جامعة الكوفة622.3ثانوية المتميزاتعلميزهراء قاسم راضي عباس1371251512074015

اللغات/جامعة الكوفة621ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميرقيه عالء عنون مسلم1372251512087028

اللغات/جامعة الكوفة621ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسراء محمد حساني محمد علي1373251512062348

اللغات/جامعة الكوفة618اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيآيات باقر عبد الصاحب ياسين1374251522086021

اللغات/جامعة الكوفة587اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب صالح مهدي عبد الرضا1375251522089031

اللغات/جامعة الكوفة564اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين عادل محمود حسن1376251522056040

اللغات/جامعة الكوفة555اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب محمد هادي عباس1377251522053054

اللغات/جامعة الكوفة555اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيشهد نجاح عبد العظيم جودة1378251522053062

اللغات/جامعة الكوفة550اعدادية االبراج للبنينادبيعبد هللا قائد جيجان فرهود1379251521027078

اللغات/جامعة الكوفة545اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيزهراء محمد حسن عدنان علي1380251522077009

اللغات/جامعة الكوفة544اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة نعمة عليوي ياسين1381251522080195

اللغات/جامعة الكوفة540اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسارة احمد موسى نور1382251522080150

اللغات/جامعة الكوفة537الخارجياتادبيهدى علي خيري وحاش1383251522401026

اللغات/جامعة الكوفة534اعدادية واسط للبناتادبيرقيه حسين إبراهيم حنون1384251522066017

اللغات/جامعة الكوفة532اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيكوثر علي خيري وحاش1385251522056203

اللغات/جامعة الكوفة531اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهاجر جاسم كطوف واجد1386251522080244

اللغات/جامعة الكوفة527اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيآالء تحسين محيسن كسار1387251522077001

اللغات/جامعة الكوفة526اعداديه امنة الصدر للبناتادبيدعاء نبيل محمد هاشم1388251522082017

اللغات/جامعة الكوفة525اعدادية سيد االنام للبنينادبيياسر حيدر كاظم محمد1389251521025174

اللغات/جامعة الكوفة524اعدادية سيد االنام للبنينادبيمنتظر حيدر عبد الحسين زباله1390251521025164

اللغات/جامعة الكوفة523اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيمنار سكر عباس عبد الكاظم1391251522075060

اللغات/جامعة الكوفة522ثانوية الشهداء للبناتادبيأسراء سالم بتور عباس1392251522090001

اللغات/جامعة الكوفة522اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي مهدي خرباط بالك1393251521002136

اللغات/جامعة الكوفة522اعدادية االبراج للبنينادبيحسين براك حنون غازي1394251521027031
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اللغات/جامعة الكوفة518اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدير زهير عبد العباس حسن1395251522086309

اللغات/جامعة الكوفة518اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتبارك عبد السالم عبد االمير محمود1396251522080055

اللغات/جامعة الكوفة518اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيجنان نوماس حسين عبد1397251522080060

اللغات/جامعة الكوفة518ثانوية الصباح للبناتادبيزهراء فاضل سعد ياسر1398251522064031

اللغات/جامعة الكوفة518اعدادية الجزائر للبناتادبيأنوار محمد هادي عطيه1399251522091003

اللغات/جامعة الكوفة517اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفاتن حسين رشيد فدعم1400251522056189

اللغات/جامعة الكوفة517اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيمريم صادق ناجي شعالن1401251522075058

اللغات/جامعة الكوفة515اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد عباس فاضل خضير1402251521025009

اللغات/جامعة الكوفة513اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيشهد كاظم حاتم سلطان1403251522096018

اللغات/جامعة الكوفة512اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيغدير حسين كاظم هاشم1404251522080181

اللغات/جامعة الكوفة512اعدادية القادسية المختلطةادبيهديل عماد عبد علي درويش1405251522111033

اللغات/جامعة الكوفة511اعداديه امنة الصدر للبناتادبينهى فريد كاظم خوجه1406251522082046

اللغات/جامعة الكوفة510اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيزينب عبد الرضا محمد حسن1407251522075039

اللغات/جامعة الكوفة510اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء عظيم حمزه حسين1408251522056101

اللغات/جامعة الكوفة509اعدادية االبتهال للبنينادبيجعفر ابراهيم عباس محمد1409251521023020

اللغات/جامعة الكوفة509اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء قاسم سرحان عبد1410251522080125

اللغات/جامعة الكوفة506اعدادية المربد المركزية للبنينادبيميثم عبد مسلم جدوع مهدي1411251521002195

اللغات/جامعة الكوفة506اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيصبا عماد رجب مطشر1412251522089042

اللغات/جامعة الكوفة505اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء عبد المطلب محسن راضي1413251522091033

اللغات/جامعة الكوفة503اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحامد عبد الرضا عبد هللا جوده1414251521024099

اللغات/جامعة الكوفة501اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين صالح عبد هللا سعدون1415251521002058

اللغات/جامعة الكوفة500اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء حسون أبو خشة عبيد1416251522086125

اللغات/جامعة الكوفة500اعدادية المربد المركزية للبنينادبيخليل امين مخيف شاني1417251521002077

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة585اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميصافي حبيب شنين خشان1418251511009267

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة575اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي صاحب عبد شنون1419251511001322

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة564ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم محمد عبد الواحد عبد السادة1420251512062501

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة557اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياسامه حاتم عبد الكريم عباس1421251511150024

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة554اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى حافظ صالح حسن1422251511009546

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة551اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميكرار فالح عبد الواحد محمد1423251511010286

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة549اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد عصري حمزه سعيد1424251511001468

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة548اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر عدنان محمد عبد هللا1425251511116089

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة548اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحسين محمود يوسف كاظم1426251511044093

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة547اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميوليد ناصر علي فرهود1427251511116282

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة547اعدادية االمير للبناتعلميتقى حسون سلمان ناصر1428251512083075
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة547اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمنتظر سلمان مسلم جدوع1429251511026140

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة544اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى عبد الحليم صالح مهدي1430251511009559

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة544اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد رؤوف محمد علي عبد الرحيم1431251511008393

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة542اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهبة كامل مهدي صالح1432251512070333

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة542اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعباس فاضل ابراهيم مجبل1433251511022081

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة540اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين فاضل نوح سليمان1434251511010080

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة540اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد جاسم محمد علي خضير1435251511026101

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة539اعدادية االمير للبناتعلميحوراء محمد عبد الحسن عبد الزهره1436251512083101

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة537اعدادية االمير للبناتعلمينور الهدى نزار محمد ارباط1437251512083309

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة537اعدادية االمير للبناتعلميزهراء حميد عبد االمير جواد1438251512083150

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة537ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعلي فاضل مالك حسين1439251511034054

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة536اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد عبد الزهره رسول علي1440251511007379

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة535ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميمصطفى محمد علي شحيل1441251511041049

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة534اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي احمد قاسم صياح1442251511009319

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة534اعدادية واسط للبناتعلميزينب حامد طالب سلمان1443251512066027

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة534اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد فارس جبار صاحب1444251511009514

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى كاظم حسين عبود1445251511022180

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد فاروق راضي عموش1446251511012178

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد جبار كاظم عالوي1447251511007355

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد حسن فارس رسول1448251511044271

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرغد نبيل هادي جواد1449251512096054

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمرتضى جاسم محمد حمد1450251511001499

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميزهراء خالد كاظم عبد هللا1451251512095008

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532اعدادية النجف المركزية للبنينعلميايمن عيدان عباس عبد الزهرة1452251511001083

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531اعدادية النجف المركزية للبنينعلميقاسم محمد خيون عزيز1453251511001387

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميرفل عقيل عبد هللا محمد1454251512089020

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحيدر حسين جواد كاظم1455251511007155

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531اعدادية العزة للبنينعلميعمار علي كريم حسون1456251511016133

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي رضا عبد المحمد شكر1457251511044205

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531اعدادية العزة للبنينعلميفاضل كاظم فاضل عباس1458251511016139

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحميد مجيد رحيم عبد1459251511008173

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميزيد احسان جودي احمد1460251511010117

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة529ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميمحمد علي بركات محمد حسون1461251511018025

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمرتضى سالم عبد داخل1462251511044306
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميرضا مهند غازي كلو1463251511034032

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي عبد الهادي مهدي شريف1464251511008302

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميعباس حسين محيسن جواد1465251511113033

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميعلي شعبان جاسم محمد1466251511113044

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمصطفى سمير رزاق محمد حسن1467251511012196

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد مهدي رافد سعيد عبد هللا1468251511031281

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمنى ماهر منصور عطية1469251512062508

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميكاظم علي نصيف جاسم1470251511010279

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد كريم محمد رضا محمد علي1471251511026118

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينعلميمحمد فراس كناوي حمود1472251511045022

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلمياسراء توفيق فرحان عناد1473251512097001

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525ثانوية النجوم االهلية للبنينعلمياحمد عبد هللا ياسين جوده1474251511019002

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي سعد فضل حسن1475251511007276

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحيدر عبد الكاظم فتنان عكيلي1476251511044105

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسين طالل تومان عبود1477251511022043

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن عبد الجليل لهوف جاسم1478251511008110

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523اعدادية النصر المركزية للبنينعلميليث عبد الرضا سريح عبود1479251511007340

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميعالء حسين منصور صافي1480251511113037

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميدعاء طالب هيلي محمد1481251512057048

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحوراء جاسم محمد كريم1482251512002040

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمرتضى حيدر عبود محمد1483251511007404

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعبد هللا اياد مهدي محمد1484251511009298

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى محمد حسن عبد هللا1485251511016192

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمروان جبر عطيه جعفر1486251511014199

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء طاهر حسين مهدي1487251512059226

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520ثانوية بانيقيا للبنينعلميامين نافع عزيز حسين1488251511031051

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد رسول رحمن فارس1489251511001451

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519اعدادية المنار االهلية للبنينعلميأمير علي عبد الكاظم عبد الحسين1490251511022004

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميابا ذر جاسم محمد علي جاسم1491251511012001

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمصطفى موسى ظاهر حبيب1492251511001533

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519اعدادية المنار االهلية للبناتعلميسرى حيدر عبد االمير عيسى1493251512058121

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمروه علي محمد حسين علي1494251512084448

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعمار كاظم موسى حسون1495251511116178

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرقية حليم شاكر خلف1496251512062191
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميغزوان سعد عبد علي عبيد1497251511004064

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد محمد علي جعفر كاظم1498251511010034

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518اعدادية العزة للبنينعلميرسول كريم عبد الحسين راضي1499251511016072

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياكرم احمد حنون عبد الحسين1500251511007051

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلمييوسف عماد ابراهيم محمد1501251511034101

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمسلم عقيل محمد علي محمد1502251511007417

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد فارس باقر محمد حسين1503251511034079

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزهراء اياد جابر جعفر1504251512067025

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمصطفى جاسم محمد عذبي1505251511010354

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين ناصر خالوي ناصر1506251511008170

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد عادل هاشم سالم1507251511007370

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميرضوان محمد عبيد جاسم1508251511008201

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمنتظر عماد ذيبان عاجل1509251511007440

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد نوري بشبوش محسن1510251511031284

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين عبد الزهره عبد العباس حسن1511251511002069

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن ناصر عبد الزهره مجهول1512251511008119

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين محمد جواد كوير1513251511007138

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمصطفى سعد جدوع عبد1514251511034091

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد مهدي عبد مهدي1515251511001045

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية المنار االهلية للبنينعلمياحمد كريم حسن رسن1516251511022019

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميأيمان جميل عبيد رسن1517251512070012

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميكرار علي عبد اليمه منفي1518251511044248

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسن حسين هاشم فاضل1519251511012041

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحيدر علي هادي محمد ابراهيم1520251511010100

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميريام حليم شاكر خلف1521251512077088

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية النصر المركزية للبنينعلميليث قيس ياسين خضير1522251511007341

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية القادسية المختلطةعلميمرتضى رحيم عبد الرضا كاظم1523251511111069

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد رسول هادي حمود1524251511022156

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين علي صبار عرنوص1525251511012059

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميامير زياد حمادي عباس1526251511012024

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية النصر المركزية للبنينعلميرضا عبد الكاظم جبر فتالوي1527251511007174

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميرضا احمد عباس علي1528251511012083

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميزيد رعـد عبد المهدي لفته1529251511010120

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميفاضل عبد الحميد فاضل عبد1530251511009407
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسحر جبار كاظم حريمس1531251512002106

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511ثانوية بانيقيا للبنينعلميمهدي عبد الحسين مهدي محمد خليل1532251511031319

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره كريم ابراهيم عطيه1533251512084322

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511اعدادية الوحدة للبنينعلميعلي حسن شالكة كريم1534251511005048

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميبنين احمد رحيم جهلول1535251512075012

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميزينب نضال منعم امين1536251512094013

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509اعدادية العزة للبنينعلميغسان احمد عبد الحسين وحيد1537251511016137

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسيف الدين جعفر فضال علي1538251511001223

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياسحاق حاكم عبد العباس شطنان1539251511116025

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين عزيز صاحب عزيز1540251512084086

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509اعدادية النصر المركزية للبنينعلميماهر نزار حاكم نعمه1541251511007345

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب باسم عباس عبود1542251512058094

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508اعدادية النجف المركزية للبنينعلميكرار احمد عبد نور عناد1543251511001391

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه كريم عبد الحسين راضي1544251512076169

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلمينور صفاء عبد الحسين محمد صالح1545251511042022

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي حسين احمد عبد الزهره1546251511044193

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد رزاق ياسر غضبان1547251511116224

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين علي عبد اليمة عباده1548251511012061

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي عماد علي حسين1549251511044220

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين علي فاضل مهدي1550251511010077

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميشيماء رياض حسن كاظم1551251512084352

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياالمير محمد عبد الزهرة حسين1552251511009067

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسجى كاظم جفات كواد1553251512070196

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزين العابدين محمد جعفر سلمان كاظم1554251511009237

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمنير محمد راهي عباس1555251511044336

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرغده عبد الرحمن كريم خشان1556251512002072

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمياستبرق جواد غانم مظلوم1557251512087005

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي ثامر جبوري حسن1558251511009323

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506اعدادية النصر المركزية للبنينعلميصادق طالب كاظم جواد1559251511007215

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعباس سعدون وادي حول1560251511001256

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزهراء صالح مهدي محمد1561251512067029

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505اعدادية المربد المركزية للبنينعلميامنه جواد محمد حسن1562251512002018

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين محمود رسول محمود1563251512084094

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميبشرى حسين ابراهيم راشد1564251512075011
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميواثق ثامر عباس عبد1565251511116280

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504ثانوية النجوم االهلية للبناتعلميبراء ميثم خضير عباس1566251512055001

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمهند نعمه عبد الشهيد عبيد1567251511116268

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميبنين كاظم حسن علي1568251512067013

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية النجف المركزية للبنينعلميميثم عبودي فرهود درويش1569251511001548

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميجيهان نعمه عبد االمير عليوي1570251512059118

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلمياحمد عقيل مهدي علي1571251511044038

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية االمير للبناتعلميحنان هاني صاحب علي1572251512083080

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلمياحمد عبد االمير هادي ياسين1573251511044037

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميماهر جمال عبد الجواد نور1574251511008370

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميكرار اموري فاضل جياد1575251511150164

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي سعدون عبد االمير عبد علي1576251511001318

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية المربد المركزية للبنينعلميهدى محمد علي محمد1577251512002175

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور حيدر رزاق نوري1578251512084510

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء احمد عبد كاظم1579251512077090

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية النصر المركزية للبنينعلميجاسم محمد حميد شمخي1580251511007077

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكاظم رزاق صادق سلمان1581251511116191

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين عبد المحسن عبد علي شنان1582251511008148

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية النصر المركزية للبنينعلميكرار علي عبد مهيدي1583251511007336

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي حسن عطيه كريم1584251511044189

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية المنار االهلية للبناتعلميفاطمة هاشم محمد جواد جاسب1585251512058143

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة575اعدادية البتول المسائية للبناتادبينرجس كامل مهدي صالح1586251522170073

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة553اعدادية المربد المركزية للبنينادبيليث عامر موسى حسن1587251521002158

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم1588251521004031

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة540اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعالء نعمان شاكر جاسم1589251521004028

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524اعدادية سيد االنام للبنينادبيطاهر محمد حسين عزوز1590251521025076

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين راضي حسين عبد1591251522056038

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522اعدادية االبراج للبنينادبيعبد هللا امجد رحمن عبد1592251521027075

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيآمنه حيدر فاضل عبد علوان1593251522056002

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزهراء راتب عبد سرحان1594251522058017

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513اعدادية سيد االنام للبنينادبيرئاب جبار عبد الزهره عباس1595251521025053

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي جواد مزهر عوده1596251521008065

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509اعدادية سيد االنام للبنينادبيفارس عدنان حسن شمخي1597251521025114

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحيدر جودي محسن هادي1598251521002071
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيحسين فائق عجمي محمد1599251521150034

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبينبيل ناظم جاسم نذير1600251521012329

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيسارة طالب كريم طارش1601251522093040

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن راجح مردان عبود1602251521008027

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة عبد األمير عبد الزهرة جاسم1603251522086236

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعلي جاسم محمد حرامي1604251521153033

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي حيدر هادي محمد1605251521012192

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمصطفى حميد عبد هللا فضل1606251521150140

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأمجد مطر جاسم محمد1607251521113003

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء نجاح جاسم فاضل1608251522080131

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498اعدادية سيد االنام للبنينادبيأمير علي هاشم رياح1609251521025022

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى فاضل عدنان عباس1610251521012310

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعباس كريم كاظم ستار1611251521012162

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي عبد الكاظم محمد جعفر1612251521025099

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495اعدادية القادسية المختلطةادبياحمد كاظم صبار راضي1613251521111008

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسن وليد غانم حسين1614251521012072

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيميثم عبد المهدي صالح مهدي1615251521012326

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء مهند عبد علي عبد الرسول1616251522080128

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي عبد الحسين جابر جاسم1617251521002128

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيمحمد عوده عبد زيد رومان1618251521015024

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعماد جبار علي كاظم1619251521158048

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيهبه حازم طالب عبد الحسن1620251522093056

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد فاضل عبد العباس عبد الحسين1621251521024196

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيجعفر محمود مناخ لفته1622251521012060

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرباب ماجد نواف جياد1623251522086091

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمنتظر علي حبيب زغير1624251521116101

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490اعدادية االفتخار للبناتادبيمياده يحيى فرحان عبد الكاظم1625251522079118

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد باسل عبد اليمه حسن1626251521025004

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489ثانوية ميسان للبنينادبيمرتضى عبد الجليل مطلق حسون1627251521011076

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيعلي خميس داغر جنديل1628251521160050

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيحسين جواد لفتة عزيز1629251521015007

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر يوسف عبد علي عبد1630251521024176

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمود شاكر حنون احمد1631251521116091

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيادهم ضياء حسين عرير1632251521012030
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينور مهدي خمام ظاهر1633251522080238

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار جابر فريد صالح1634251521025120

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حيدر عبد الحميد عبد الحسين1635251521025090

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعلي عبد الرزاق عبد هللا بلو1636251521158044

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عبيد عذاب مطرود1637251521008099

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء احمد حسن مصطفى1638251522061018

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد علي محي ضاحي1639251521002014

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485اعدادية البتول المسائية للبناتادبيغفران ميري كريم مخيف1640251522170064

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعامر علي عبد نور جبر1641251521021014

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد جمعة عداي عويد1642251521011065

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيحوراء حيدر كاظم حلو1643251522085013

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرافد جواد عباس خوشي1644251521002079

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف عوفي مهيدي زغير1645251521008050

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبدور بدر هالل رؤوف1646251522096004

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيجاسم سالم جاسم محمد1647251521113008

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481اعدادية سيد االنام للبنينادبيضياء هادي عباس عبد1648251521025074

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمصطفى حسن موسى حسون1649251521116096

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعمار يوسف علوان عزوز1650251521012220

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481اعدادية المنار االهلية للبنينادبيرسول مجيد رسول علي1651251521022009

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي رائد أحمد عيسى1652251521025092

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480اعدادية المربد المركزية للبنينادبيباسم حسن سعيد حران1653251521002034

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسرمد والء بشان عبيد1654251521012135

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعباس عبد الجليل عبد محمد علي1655251521012161

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى حيدر رزاق محمد1656251522080252

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبينور كاظم حسن طاهر1657251521024461

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمهند احمد عبد سلمان1658251521116103

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478اعدادية المنار االهلية للبنينادبيسامر نسيم عبد الزهرة حسن1659251521022011

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى حسن عبد الحسين مرزوك1660251521021026

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477اعدادية المنار االهلية للبنينادبيليث حيدر عيسى كنيوي1661251521022016

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمصطفى رسول حسون حسن1662251521116097

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرضا لفته حمدان بريسم1663251521116031

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياستبرق عبد المطلب ناهي عبودي1664251522080005

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول عبد الجواد محمد جعفر1665251521025056

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعبد الكاظم نعيم شري زغير1666251521012169
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسجاد مهدي هادي عبد الزهرة1667251521012132

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيليث حسين عبد الساده عبد1668251521008088

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمسلم سعد طاهر كاظم1669251521002185

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474اعدادية االفتخار للبناتادبيشهد شكري عبد االمير شاني1670251522079083

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيضحى عامر علوان جاسم1671251522056169

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيقسور حسين علي عبيد1672251521116070

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي عبد حشف عبد الحسين1673251521012206

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسن امين عبد الحسن طاهر1674251521021007

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيوسن اسماعيل خشن وهيب1675251522080264

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين حشان طالب حسين1676251521008030

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد السجاد ماجد عبد اليمه حسن1677251521025131

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيوفي فاضل غضبان سرحان1678251521116106

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار كاظم خليل عبد الرضا1679251521025125

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية نور الحسين للبناتادبيرفل خالد عمران حسون1680251522078027

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمود رزاق مربي مخيون1681251521024400

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزينب صاحب حسين جبر1682251522085023

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرامي حسين موسى حسن1683251521002080

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين باهر جاسم محمد1684251521002056

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حميد علي عوده1685251521025135

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينورس عالء محسن مهدي1686251522080239

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471اعدادية المنار االهلية للبناتادبيهالة كاظم متعب علوان1687251522058036

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471اعدادية سيد االنام للبنينادبيأسعد قيس عبد العباس سلطان1688251521025019

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيسجى كاظم فاضل جبير1689251522075045

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى عبد الرحيم سهو كاظم1690251521024427

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471اعدادية سيد االنام للبنينادبيياسر فاهم جياد حسناوي1691251521025176

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيفالح عدنان حسن علي1692251521012225

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470اعدادية سيد االنام للبنينادبييوسف وليد حمزه حسين1693251521025179

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين صباح مهدي هادي1694251521025043

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين علي نعمه مهنا1695251521024126

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم علي صالح موسى1696251522086256

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار عبد الهادي عبد الحسن عبد علي1697251521025124

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد شياع عباس شدهان1698251521002089

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيصباح محمد ابراهيم عبد1699251521012146

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين منير سالم حسون1700251521012094
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469ثانوية نور الياسري المختلطةادبيأياد عواد عبد االمير حاجم1701251521117002

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيياسر عامر لقمان عبد السادة1702251521012341

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس حسين ولي محمد علي1703251521024248

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468اعدادية المربد المركزية للبنينادبيتحسين علي حسن راضي1704251521002037

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيياسمين يوسف علي سلمان1705251522056274

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي مكي عبد الحسين راهي1706251521002135

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيجاسم كاظم حسن جبار1707251521008025

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467اعدادية الجزائر للبناتادبيأمينه زين العابدين حسين زين العابدين1708251522091002

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467ثانوية ميسان للبنينادبيمصطفى حسين هادي جحالي1709251521011083

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد رسول محمد عبيد1710251521002087

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمثنى حميد رشيد سلمان1711251521008091

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبينورس عطا تكليف كريم1712251522093053

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتقى فاضل محي عفاص1713251522080056

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيضحى جاسم محمد عبد الرضا1714251522075052

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465ثانوية القدس المسائية للبنينادبيجاسم محمد حبيب محسن1715251521152011

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد حمزه عبد الساده محمد1716251521116084

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء رعد محمود محمد علي1717251522080114

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465اعدادية سيد االنام للبنينادبيباقر سعيد عبد الرضا اسماعيل1718251521025026

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464اعدادية سيد االنام للبنينادبيعقيل عدنان شاكر عبد االمير1719251521025083

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى مهدي صالح عبد هللا1720251521012314

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزمان جاسم سلمان حسين1721251521002083

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعمار مجيد عبد هللا عباس1722251521024333

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر حسين علوان عبود1723251522080202

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464اعدادية االبراج للبنينادبيصادق جميل خضر محسن1724251521027065

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار عبد الحسين كشيش رضا1725251521012239

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي رزاق كاظم مخيف1726251521152038

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيحسين محي هاتف حسين1727251521151049

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمسلم حمادي ياسين جازع1728251521150134

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين منديل خطار دهش1729251522056046

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد حيدر عبد الحسين سلمان1730251521012261

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463اعدادية سيد االنام للبنينادبيأمجد حليم منعم كحط1731251521025021

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعلي محمد نجم عبد1732251521153040

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعباس نوري محمد صادق1733251521012165

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيعذراء علي ياسر عكله1734251522056175
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد جبار حسين سلمان1735251521002006

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار حاتم شهيد خشان1736251521024345

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية سيد االنام للبنينادبيطارق عباس صيهود حسين1737251521025075

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية الفدائي للبنينادبيباقر عبد الحسن محمد ظاهر1738251521013012

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم حسن عبد الزهره بدر1739251521024410

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمالذ حسن سامي صاحب1740251521012315

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره قاسم محمد مهدي1741251522053058

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيفهد عطيوي دعار حاذور1742251521004036

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عبد الجليل ناجي محمد1743251521024381

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيمرتضى عالء كاظم عبد هللا1744251521041018

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459اعدادية االبراج للبنينادبيعلي ابراهيم عطيه حسين1745251521027081

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد طالب ياسر علوان1746251521025138

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي صباح عبيد عنون1747251521004030

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458ثانوية االنتصار للبنينادبيمحمد كامل عبد علي مهدي1748251521036019

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد سعيد خضير عبد الحسن1749251521008007

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيوليد محمود شاكر حساني1750251521024469

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيمحمد صالح مهدي عبد هللا1751251521041016

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى صالح عبد الحسن علي1752251521025156

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحاتم حسن هادي جاسم1753251521002042

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457اعدادية الفدائي للبنينادبيحسين فالح مهدي حسون1754251521013021

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457اعدادية الفدائي للبنينادبيعباس سالم صكبان ابو حمد1755251521013038

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن عبد علي جواد بسير1756251521025033

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي عايد كاظم محمد1757251521012202

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيوليد خالد عزيز نعمه1758251521024466

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيامير مهدي ناجي حسون1759251521012049

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي سعد عبد علي شعالن1760251521013048

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد كريم شناوه فضل1761251521025012

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية سيد االنام للبنينادبيأزهر عامر جواد أبراهيم1762251521025018

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسالم عدنان رحيم راجي1763251521004023

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عبد االمير فرمان عباس1764251521024379

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى عباس خشان حسين1765251521024425

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمة عبد االئمة حسن علي1766251522079106

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعالء سالم معيوف شهاب1767251521012178

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيزيد عقيل عزيز فاضل1768251521012117
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبياحمد محسن كاظم عبد هللا1769251521020003

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيطاهر عبد هللا شاكر عبد الحسين1770251521012155

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف علي موسى ضيدان1771251521008048

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية االبتهال للبنينادبيسالم مهدي نوري هادي1772251521023040

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين قحطان عبد الحسن حمزة1773251522086056

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454ثانوية ميسان للبنينادبيحيدر محمد عليوي عبود1774251521011033

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي محسن حلواص محمد1775251521002133

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيصالح محمد حسن وهب خالد1776251521116041

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكرار عباس حسن كزار1777251521116075

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عباس حمود لفته1778251521024135

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد جميل كريم عليوي1779251521024207

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى عبد الساده بخيت محمد1780251521012306

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453اعدادية القادسية المختلطةادبيعلي زاهي عبد الحسين مهوال1781251521111073

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيقاسم داخل دهش علوان1782251521160057

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيهاشم محمد شاكر عبد الحسين1783251521012332

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعقيل محمود مناخ لفته1784251521012177

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي سعد عباس عبد1785251521012197

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيياسر عامر عبد علي حسين1786251521041021

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية سيد االنام للبنينادبيغدير حكيم طالب طرويل1787251521025110

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد طالب ملك حسين1788251521022017

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيليث هيثم كاظم علي1789251521012248

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد ناصر حسين جبر1790251521025015

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعقيل جواد غياض بديوي1791251521002117

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير رحيم هادي ادريس1792251521024055

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر احمد جاسم حسون1793251521008036

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد ماجد عبد العظيم حسين1794251521025145

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمختار ميران حبيب محمد1795251521150129

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451ثانوية المناذرة للبنينادبيحسن عبد مذبوب كريم هميم1796251521017012

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبياسعد كاظم حسن حسين1797251521151017

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر هذال مظفر مهدي1798251521024447

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي قصي علي عبد الرضا1799251521024391

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين نعمه عبد الزهره عباس1800251521025047

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450اعدادية االفتخار للبناتادبيجنان جاسم عبد عباس1801251522079031

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكاظم محمد مسلم طرخان1802251521024344
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450اعدادية الرحمن االهلية للبنينادبيعباس علي فاضل ناجي1803251521026003

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية االبراج للبنينادبيحسين حسن صكبان غضيب1804251521027032

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي رياض عامر جاسم1805251521012194

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية المنار االهلية للبناتادبيغفران صالح مهدي محسن1806251522058029

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية سيد االنام للبنينادبيمسلم عادل عبد االمير عبد الحسين1807251521025151

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد حسن جبير راضي1808251521011066

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد راهي محمد عطيه1809251521002168

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية سيد االنام للبنينادبيبشار كاظم هادي طوش1810251521025027

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمرتضى رحيم طعيس شجير1811251521002178

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449ثانوية الخوارزمي للبنينادبيجاسم مهدي جفات فرهود1812251521021006

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهاجر سليم ناظم هادي1813251522086296

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي أمان جواد محمد1814251521025086

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي سالم برهان دبن1815251521025093

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية الفدائي للبنينادبيأحمد نعمه حسن عليوي1816251521013001

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيدموع حسون ابراهيم كاظم1817251522075023

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسجاد فيصل سوادي عباس1818251521012131

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء مهند محمد يوسف1819251522080129

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيبارق حسن مدلول خنجر1820251521008021

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد عباس عوده محمد1821251521025139

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448ثانوية تدمر المسائية للبنينادبياحمد نعمه حلواص عبيس1822251521153001

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة مسعود غازي حسين1823251522086240

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي أحمد راضي صيهود1824251521025085

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمرتضى كاظم عبد العظيم عبد العباس1825251521156069

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي ستار عبد العباس كاظم1826251521012196

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيلؤي حاكم حسان نجم1827251521151116

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيسيف حيدر محمد علي1828251521041006

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي زمان صاحب شاكر1829251521022014

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشفاء عباس ميزر كريم1830251522086203

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية المنار االهلية للبناتادبيبنين ماجد نشمي غضبان1831251522058006

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب علي هاشم حسين1832251522053053

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمسلم عقيل سالم مهدي1833251521012294

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية الفدائي للبنينادبيزيد علي فرهود خادم1834251521013028

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446ثانوية االسراء للبناتادبيهدى مؤيد حمزه دوهان1835251522088019

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد حمزه عبد الرضا شري1836251521020020
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس جعفر مطر نصر هللا1837251521024246

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجاسم محمد جاسم سعيد1838251521024088

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياسماعيل هندول نومان خليل1839251521008011

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبينوره عمار فليح محمد1840251522075068

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسيف تركي عبد مسلم حسين1841251521002100

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياحمد رياض عبد الشهيد ياسين1842251521012015

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445ثانوية ميسان للبنينادبيحيدر راضي محسن حمود1843251521011030

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيناصر حسن عيسى تفال1844251521020030

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي مهدي طالب كنين1845251521004032

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعمار كريم موسى جعفر1846251521024332

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعلياء كريم وداعة محمد1847251522086223

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعادل ميثم محي كاظم1848251521024245

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد شمخي جبار جعفر1849251521024016

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد عبد الرضا حسين علوان1850251521025011

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444اعدادية الجزائر للبناتادبيايمان عبد الحسن جواد كاظم1851251522091008

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عادل عبد الكريم عبد الرضا1852251521024061

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى معين عبد الرسول علي1853251521024437

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حسن هادي كريم1854251521025089

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيوسام عبد الزهرة ناصر حسين1855251521032029

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيأيناس فاضل عطيه حمد1856251522056005

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيغفران فاضل حسن بشون1857251522056185

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمهند خضير عباس جاسم1858251521002192

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجاسم محمد حمزه حسين1859251521024089

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي محمد احمد عطيه1860251521012212

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء شعالن سريح ذويب1861251522080119

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية االفتخار للبناتادبياعراف لطيف جبار غالي1862251522079010

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين ماجد حسن خضير1863251521012093

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء ماجد حميد خضير1864251522170041

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحسن ادريس حسن عبيد1865251521012254

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيوسام صباح مجيد عسكر1866251521024465

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد جاسم علي كتوت1867251521025005

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى احمد صافي عباس1868251521024403

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيهبة ماجد كاظم عزيز1869251522093055

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيضحى عبد اللطيف تالي بجاي1870251522080172
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االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيماهر حسين عبد علي ناصح1871251521024361

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحسان عبد الكاظم عبادي عبد1872251521025002

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحيدر رزاق محمد رضا رحيم1873251521116027

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعبد الحر مكي عبد الحر عباس1874251521012168

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى عبد الرضا خضر حمزه1875251521025157

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسيف عبد مسلم دوالب جبر1876251521012142

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية المربد المركزية للبنينادبيماهر حبيب سلمان كزار1877251521002160

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم حسن عطيه دخيل1878251521024411

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية المربد المركزية للبنينادبيازهر محسن كاظم اسماعيل1879251521002019

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441ثانوية ميسان للبنينادبيانمار احمد شهيد جابر1880251521011016

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن عالء عباس حسين1881251521002048

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس محمد حمزه محمد1882251521024258

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار صالح عبد المهدي عبود1883251521012236

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين غانم عزيز هادي1884251522056044

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيانمار حليم ناصر حسين1885251521012053

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسن هادي وحيد ناصر1886251521012071

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمنتظر رحمن جبار خليل1887251521021027

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء داخل جبار عبد1888251522091032

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة رياض صادق عبد1889251522086234

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحيدر احمد عوده حسن1890251521002069

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية سيد االنام للبنينادبيميثم أحمد جواد محمد1891251521025168

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية المربد المركزية للبنينادبيصفاء احمد عبد عون راضي1892251521002106

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر احسان حسين عبد1893251521024441

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيأمير مكي زنكور حمود1894251521028003

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين باسم قاسم مشعل1895251522086039

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمصطفى كريم حاتم زغير1896251521156073

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيأمير أحمد عبد االمير جاسم1897251521158002

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمهند عباس عبد الكاظم هتلي1898251521012319

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيياسر حسين تايه طاهر1899251521012339

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية االبراج للبنينادبيحسين محمد عبد الحمزه حمد1900251521027045

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهاجر علي حسين عبيد1901251522089055

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء ناظم مهدي هادي1902251522080130

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين رحيم شاووش علي1903251522086044

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى جواد حسن عليوي1904251521024418
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التربية/جامعة الكوفة635ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء علي محمد عبد الكريم1905251512062256

التربية/جامعة الكوفة630اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينبأ حسين مسلم خلف1906251512059489

التربية/جامعة الكوفة629اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره ابراهيم فارس عسكر1907251512084312

التربية/جامعة الكوفة628اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميقاسم ماجد عبد الحسين حمادي1908251511015047

التربية/جامعة الكوفة628ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء سعيد عبد الحسن سعيد1909251512062140

التربية/جامعة الكوفة625اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميسجى حسن عبد محمد حسن1910251512116054

التربية/جامعة الكوفة621اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء عصام عبيد كاظم1911251512057075

التربية/جامعة الكوفة621اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبتول عبود دوحي مجلي1912251512076029

التربية/جامعة الكوفة617اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء محمد جاسم داود1913251512084035

التربية/جامعة الكوفة616ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميورود فؤاد كاظم عبود1914251512062611

التربية/جامعة الكوفة616اعدادية االمير للبناتعلميرواء علي محمد حسين علوان1915251512083140

التربية/جامعة الكوفة613ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن محمد جواد جاسم محمد1916251511031082

التربية/جامعة الكوفة613اعدادية المربد المركزية للبنينعلميساره عبد الزهره علوان حسن1917251512002100

التربية/جامعة الكوفة612اعدادية واسط للبناتعلميمروه عايد خشان بعيوي1918251512066052

التربية/جامعة الكوفة612اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء حيدر سالم لفته1919251512057068

التربية/جامعة الكوفة611اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميغفران نعيم شناوه حسن1920251512096105

التربية/جامعة الكوفة610ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمنتظر حيدر طاهر مسلم1921251511034094

التربية/جامعة الكوفة610اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميتقى حسين احمد عبد الزهره1922251512084105

التربية/جامعة الكوفة609اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميغيداء غني حميد عبد علي1923251512057137

التربية/جامعة الكوفة607ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن حيدر حاتم حسين1924251511031075

التربية/جامعة الكوفة606اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميأيات حميد مجيد رضيوي1925251512070008

التربية/جامعة الكوفة604اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد سليم كاظم جدوع1926251511022158

التربية/جامعة الكوفة604اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميأستبرق مهدي صالح رمضان1927251512057001

التربية/جامعة الكوفة603اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب سجاد محمد سعيد طالب1928251512084286

التربية/جامعة الكوفة603اعدادية المربد المركزية للبنينعلميدعاء ظاهر عسل حمزه1929251512002052

التربية/جامعة الكوفة603اعدادية النصر المركزية للبنينعلميضياء جابر كريم حتروش1930251511007227

التربية/جامعة الكوفة602اعدادية المربد المركزية للبنينعلميخمائل محمد مرهون حمزه1931251512002048

التربية/جامعة الكوفة601اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء حيدر فاضل عليوي1932251512059216

التربية/جامعة الكوفة601اعدادية الفدائي للبنينعلميحسن عالوي عبود حمزه1933251511013022

التربية/جامعة الكوفة601اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعباس علي جواد حميد1934251511004048

التربية/جامعة الكوفة601ثانوية االكرمين للبناتعلميحنين عالء فليح حسن1935251512081009

التربية/جامعة الكوفة599اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميرفل عامر صالح مزعل1936251512053051

التربية/جامعة الكوفة599اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر سليم كاظم احمد1937251511116086

التربية/جامعة الكوفة597اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره حسين ابراهيم عبد الرضا1938251512084314
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التربية/جامعة الكوفة597اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميجودت كاظم عوده عبد الحسن1939251511014032

التربية/جامعة الكوفة597اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميافراح قاسم عباس عبار1940251512059039

التربية/جامعة الكوفة596اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسيف حسين رحيم حسين1941251511007206

التربية/جامعة الكوفة596ثانوية الرملة للبناتعلميزينب جبار عبيد علوان1942251512061020

التربية/جامعة الكوفة595اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعمار قاسم كاظم بليبش1943251511008319

التربية/جامعة الكوفة594ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عالء عباس عزيز1944251512062251

التربية/جامعة الكوفة594ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحسين علي كاظم شايب1945251511034024

التربية/جامعة الكوفة593اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب عبد االمير محسن عبيس1946251512053071

التربية/جامعة الكوفة593اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعبد هللا محمد باقر كاظم عبد الحسين1947251511010188

التربية/جامعة الكوفة592ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآالء شاكر محمود محمد1948251512062032

التربية/جامعة الكوفة591ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسلمى جميل جبار حسين1949251512062356

التربية/جامعة الكوفة591اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميسجاد حسن عبد االمير محمد صالح1950251511015027

التربية/جامعة الكوفة591اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميايات قيصر علي عبيد1951251512070050

التربية/جامعة الكوفة591ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميليلى باسم نعمة أحمد1952251512062488

التربية/جامعة الكوفة590ثانوية بانيقيا للبنينعلميصادق حامد رسول حسين1953251511031158

التربية/جامعة الكوفة590اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميهبه جهاد راضي حساني1954251512075058

التربية/جامعة الكوفة589اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاتن مكي عبد الحسن سلمان1955251512059412

التربية/جامعة الكوفة589اعدادية النجف المركزية للبنينعلميماهر محمد عبد الساده حسن1956251511001422

التربية/جامعة الكوفة588اعدادية النجف المركزية للبنينعلميزيد علي حمزه منشد1957251511001197

التربية/جامعة الكوفة588اعدادية القادسية المختلطةعلميحوراء كريم عليوي محمد1958251512111022

التربية/جامعة الكوفة588اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميحوراء جاسم محمد عطية1959251512070094

التربية/جامعة الكوفة588اعدادية الفدائي للبنينعلميمصطفى محمد جاسم عبد الكاظم1960251511013070

التربية/جامعة الكوفة588ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينعلميسيف عالوي عويز كاظم1961251511045013

التربية/جامعة الكوفة587اعداديه امنة الصدر للبناتعلميهبه علي عبد الحسن عبد آش1962251512082080

التربية/جامعة الكوفة587اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور الهدى كاظم حمزه كريم1963251512057175

التربية/جامعة الكوفة586اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب ماجد عباس حميدي1964251512058101

التربية/جامعة الكوفة586اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر حسن فرحان بشير1965251511116083

التربية/جامعة الكوفة586اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمسلم نبيل عبد هللا خضير1966251511022187

التربية/جامعة الكوفة586اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحسين محمد يونس جعفر خضر1967251511116075

التربية/جامعة الكوفة666اعدادية واسط للبناتادبيآالء طه خضير دانة1968251522066003

التربية/جامعة الكوفة646اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيأسيل هادي يحيى حبيب1969251522056001

التربية/جامعة الكوفة636اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي صفاء ميري محمد1970251521024303

التربية/جامعة الكوفة619اعدادية المربد المركزية للبنينادبيورود عبد الكاظم جواد كاظم1971251522002111

التربية/جامعة الكوفة615اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيساره حسن سعودي كاظم1972251522056136
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التربية/جامعة الكوفة614اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين محسن كاظم عبد هللا1973251522053025

التربية/جامعة الكوفة610اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمة رزاق خضير جباري1974251522078061

التربية/جامعة الكوفة605اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك حيدر وادي مزعل1975251522086062

التربية/جامعة الكوفة605اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيكوثر فاضل متعب جابر1976251522056204

التربية/جامعة الكوفة605اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد عبد الرضا خضر حمزه1977251521025140

التربية/جامعة الكوفة604اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهبه هاشم عبد االمير ماشي1978251522053085

التربية/جامعة الكوفة603للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيآمال عبد االمير مجيد جريو1979251522093001

التربية/جامعة الكوفة602اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأنفال حسن عبد عطشان1980251522086019

التربية/جامعة الكوفة602اعدادية واسط للبناتادبيزهراء حسين عبد هللا زغير1981251522066020

التربية/جامعة الكوفة600اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهبه عبد هللا خضر عطيه1982251522056264

التربية/جامعة الكوفة595اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيغسق كاظم محمد عبد هللا1983251522056183

التربية/جامعة الكوفة594اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء رعد جمعة عبد الهادي1984251522086131

التربية/جامعة الكوفة592ثانوية الشهداء للبناتادبيرنا خالد كاظم شالش1985251522090007

التربية/جامعة الكوفة589اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيميسم محمد جاسم محمد1986251522086267

التربية/جامعة الكوفة589اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيصابرين خضير عباس عبد1987251522056160

التربية/جامعة الكوفة588اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيساره رزاق صادق سلمان1988251522116013

التربية/جامعة الكوفة587اعدادية واسط للبناتادبيزهراء حسن عطيه كريم1989251522066019

التربية/جامعة الكوفة587اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيُعال حسن محمد حسن1990251522056176

التربية/جامعة الكوفة582اعدادية سيد االنام للبنينادبيهادي حيدر طعمه عبد الزهره1991251521025170

التربية/جامعة الكوفة581ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين مشكور كريم هميم1992251521017013

التربية/جامعة الكوفة580اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينجاة عبد الكريم عبد علي حميدي1993251522056241

التربية/جامعة الكوفة580اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء قاسم حمادي سعد1994251522089019

التربية/جامعة الكوفة579ثانوية الصباح للبناتادبيحوراء مدلول كطوف واجد1995251522064021

التربية/جامعة الكوفة575ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء عباس عبد الحسن عبد1996251522061020

التربية/جامعة الكوفة575ثانوية الصباح للبناتادبيدعاء ناهض عبد الكاظم حسن1997251522064024

التربية/جامعة الكوفة575اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكفاء علي محمد عبد هللا1998251522080200

التربية/جامعة الكوفة573ثانوية الصباح للبناتادبيزينب حمزه فاضل عبد هللا1999251522064035

التربية/جامعة الكوفة573اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبتول ناجح عبد مطرود2000251522080030

التربية/جامعة الكوفة570للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيجيهان محمد جبار طاهر2001251522093015

التربية/جامعة الكوفة569اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب عبد الخالق حسين والي2002251522078039

التربية/جامعة الكوفة568اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبتول محمد منسي سلوم2003251522053008

التربية/جامعة الكوفة568اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب علي جاسم سلمان2004251522080143

التربية/جامعة الكوفة567اعدادية المنار االهلية للبنينادبيحسن علي نصيف جاسم2005251521022007

التربية/جامعة الكوفة566اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور عبد العالي كامل شعالن2006251522086284
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التربية/جامعة الكوفة566اعدادية سيد االنام للبنينادبيأمجد جبار نجم عبود2007251521025020

التربية/جامعة الكوفة564اعدادية القادسية المختلطةادبيوفاء بالل ابراهيم باشي2008251522111034

التربية/جامعة الكوفة563اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيساره جابر عباس علوان2009251522116012

التربية/جامعة الكوفة562اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايمان فاضل حسون يسر2010251522080026

التربية/جامعة الكوفة561اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد راشد جمون عواد2011251521116010

التربية/جامعة الكوفة561اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسليمة كريم سعيد كريم2012251522086194

التربية/جامعة الكوفة561اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيأسماء ثابت عناد حسين2013251522053001

التربية/جامعة الكوفة560اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعطيه كاظم عطيه عبد2014251521116049

التربية/جامعة الكوفة558اعدادية الفدائي للبنينادبيحسن كاظم محمد عبد الرضا2015251521013018

التربية/جامعة الكوفة556اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء احمد محمد علي2016251522080108

التربية/جامعة الكوفة556اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعامر عيسى عمران موسى2017251521002109

التربية/جامعة الكوفة555اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينباء عبد الصاحب محمد رشاد محمد علي2018251522056240

التربية/جامعة الكوفة555اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيغفران قاسم كاظم طه2019251522080184

التربية/جامعة الكوفة554ثانوية ميسان للبنينادبيسيف جواد عبد الكاظم عبد2020251521011040

التربية/جامعة الكوفة553اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيصفاء محمد علي فاضل عباس2021251522056165

التربية/جامعة الكوفة552اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عبد االمير موسى حمزه2022251521024380

التربية/جامعة الكوفة551اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيذو الفقار عادل عبد عبود2023251521024177

التربية/جامعة الكوفة551اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفاطمه عبد االمير كاظم تايه2024251522056196

التربية/جامعة الكوفة551اعدادية الياقوت االهلية للبناتادبيميسم صبحي سعيد دروش2025251522057008

التربية/جامعة الكوفة551للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيرسل محسن حنون عبد الحسين2026251522093027

التربية/جامعة الكوفة551ثانوية الرملة للبناتادبيزينب عبد الحمزه علي سركال2027251522061024

التربية/جامعة الكوفة551اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء قاسم أسود مزعل2028251522086144

التربية/جامعة الكوفة551اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيايالف حسن عبد عطشان2029251522086029

التربية/جامعة الكوفة550اعدادية المربد المركزية للبنينادبيبنين لفته حسين عطيه2030251522002019

التربية/جامعة الكوفة550اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب حيدر حسين موسى2031251522056115

التربية/جامعة الكوفة549اعدادية المربد المركزية للبنينادبيجيهان زهير عبد عبد الحسين2032251522002021

التربية/جامعة الكوفة549اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمبين معين رزاق احمد2033251522056209

التربية/جامعة الكوفة548اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم جمال يوسف برهان2034251522056222

التربية/جامعة الكوفة546ثانوية الصباح للبناتادبيحنين حيدر عبد الحسين ناصر2035251522064017

التربية/جامعة الكوفة545اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحمزة رزاق ناصر حسين2036251521012096

التربية/جامعة الكوفة544اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين جليل كريم عليوي2037251522096005

التربية/جامعة الكوفة543اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهى صادق صاحب عوفي2038251522085021

التربية/جامعة الكوفة542اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيرقيه عقيل جابر نعيم2039251522077008

التربية/جامعة الكوفة541اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيملكه عباس هادي صالح2040251522056226
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التربية/جامعة الكوفة541اعدادية القادسية المختلطةادبيبشرى كاظم جبر عبد2041251522111004

التربية/جامعة الكوفة540اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمة محمد هادي عبد الحسين2042251522078063

التربية/جامعة الكوفة540ثانوية المناذرة للبنينادبيكرار عبد النبي عبد الزهره عليوي2043251521017035

التربية/جامعة الكوفة539اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين عالء عيدان شنوت2044251521002060

التربية/جامعة الكوفة539اعدادية القادسية المختلطةادبيطاهر فاضل هاتف كريم2045251521111054

التربية/جامعة الكوفة538اعدادية القادسية المختلطةادبياحمد رزاق عوني حسن2046251521111002

التربية/جامعة الكوفة538اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء حمزه كاطع زغير2047251522080110

التربية/جامعة الكوفة538اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء صباح حسين عبيد2048251522053041

التربية/جامعة الكوفة538اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين عيدان نعمان عجيل2049251522053024

التربية/جامعة الكوفة538اعدادية الفدائي للبنينادبيزيد كاظم جبر مطرود2050251521013029

التربية/جامعة الكوفة538اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي فليح علي عوده2051251521002130

التربية/جامعة الكوفة537اعدادية المربد المركزية للبنينادبيموج عبد الرضا حسين جاسم2052251522002089

التربية/جامعة الكوفة537اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيآمنه علي أصغر سليمان احمد2053251522053002

التربية/جامعة الكوفة537اعدادية واسط للبناتادبيصابرين عايد طارش عبد علي2054251522066024

التربية/جامعة الكوفة536اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيهبه محمد جاسم حسن2055251522075070

التربية/جامعة الكوفة536اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزيتون جاسم محمد علي حمود2056251522086150

التربية/جامعة الكوفة535اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب مكي مارد صاحب2057251522056130

التربية/جامعة الكوفة535اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين فاضل علي محمد2058251522056045

التربية/جامعة الكوفة535اعدادية الجزائر للبناتادبياسراء طاهر مطرود وثيج2059251522091007

التربية/جامعة الكوفة534ثانوية الشهداء للبناتادبيأنوار سعد عباس بحر2060251522090002

التربية/جامعة الكوفة534اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزهراء علي شاكر عبد الشهيد2061251522058019

التربية/جامعة الكوفة534اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد كاظم عوده حمود2062251521002015

التربية/جامعة الكوفة533اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر خضير عباس2063251522053039

التربية/جامعة الكوفة533اعدادية االفتخار للبناتادبيعلياء حميد حبيب وناس2064251522079093

التربية/جامعة الكوفة532اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسارة عبد الكريم عبد سطان2065251522086180

التربية/جامعة الكوفة532اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحنين كاظم نعمه حسين2066251522002026

التربية/جامعة الكوفة531ثانوية االكرمين للبناتادبيبتول ناصر حسين عباس2067251522081005

التربية/جامعة الكوفة530اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين صاحب دهيم صاحب2068251522080040

التربية/جامعة الكوفة530اعدادية المربد المركزية للبنينادبياسامه حمزه حمود عبد2069251521002020

التربية/جامعة الكوفة530اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايمان رحيم حسين عبد2070251522053006

التربية/جامعة الكوفة530اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عبد الرزاق مهدي عودة2071251522086138

التربية/جامعة الكوفة530اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبياحمد مسلم محمد رضا عباس2072251521150008

التربية/جامعة الكوفة530ثانوية تبارك المختلطةادبيحمزه عبد الزهره عبادي جياد2073251521115011

التربية/جامعة الكوفة529اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء سعد احمد ايوب2074251522080116
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التربية/جامعة الكوفة529اعدادية نور الحسين للبناتادبيسلوى عبد الرحيم عبد الكاظم عباس2075251522078047

التربية/جامعة الكوفة528اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيكوثر لطيف كريم ليلو2076251522086247

التربية/جامعة الكوفة528اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور علي جواد كاظم2077251522089052

التربية/جامعة الكوفة527اعدادية الفدائي للبنينادبيليث سرحان فضل عباس2078251521013065

التربية/جامعة الكوفة526اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمصطفى علي محمد حسن ضعين2079251521116098

التربية/جامعة الكوفة526اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة عامر وحيد أحمد2080251522086235

التربية/جامعة الكوفة526ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسن جبار عبيس هادي2081251521021008

التربية/جامعة الكوفة526اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياحمد خضير زكي علوان2082251521012011

التربية/جامعة الكوفة525اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسميه علي مهدي جبر2083251522056147

التربية/جامعة الكوفة524اعدادية القادسية المختلطةادبيسهاد سالم حسين حصيني2084251522111014

التربية/جامعة الكوفة524اعدادية االفتخار للبناتادبينغم هاتف عباس نقاش2085251522079121

التربية/جامعة الكوفة524اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيشيماء سماح راهي كاظم2086251522056158

التربية للبنات/جامعة الكوفة690ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة حبيب كامل صالح2087251512062433

التربية للبنات/جامعة الكوفة665ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة حسين محمد عطية2088251512062436

التربية للبنات/جامعة الكوفة664اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسيل هادي صبر جوده2089251512070033

التربية للبنات/جامعة الكوفة656.3ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرواء عالوي رزاق عبد هللا2090251512062208

التربية للبنات/جامعة الكوفة653.7ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب علي حسين عبعوب2091251512062303

التربية للبنات/جامعة الكوفة644اعدادية االمير للبناتعلميهاجر محمد قاسم كامل صالح2092251512083329

التربية للبنات/جامعة الكوفة643ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب عبد الرزاق عبد الزهرة عاشور2093251512062297

التربية للبنات/جامعة الكوفة636اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمها فالح عباس كاظم2094251512070293

التربية للبنات/جامعة الكوفة634ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى عبد الجليل كريم عبود2095251512062589

التربية للبنات/جامعة الكوفة626اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميعذراء صاحب عليوي عبد الرضا2096251512084377

التربية للبنات/جامعة الكوفة624اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهدى حيدر جاسم محمد2097251512057193

التربية للبنات/جامعة الكوفة620اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميصفاء محمد مهدي ناصر2098251512059378

التربية للبنات/جامعة الكوفة618اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور الهدى قائد حسن محمود2099251512059505

التربية للبنات/جامعة الكوفة612اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميليلى ضياء رضا عبد2100251512084434

التربية للبنات/جامعة الكوفة611اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحوراء عبد الرضا زاير عباس2101251512084135

التربية للبنات/جامعة الكوفة604اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياسالم عقيد حسين علوان2102251512116007

التربية للبنات/جامعة الكوفة604اعدادية المنار االهلية للبناتعلميبنين عماد عبد العزيز فرهود2103251512058037

التربية للبنات/جامعة الكوفة598ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور كريم عبد هللا عبيد2104251512062562

التربية للبنات/جامعة الكوفة598ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميكوثر رياض عبد الصاحب حسين2105251512087082

التربية للبنات/جامعة الكوفة596ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينوره هاشم ناجي عزوز2106251512062572

التربية للبنات/جامعة الكوفة595.1ثانوية المتميزاتعلميآيه احمد عمران مالك2107251512074004

التربية للبنات/جامعة الكوفة595اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرحاب كاظم عبيد كاظم2108251512058060
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التربية للبنات/جامعة الكوفة594اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب نعيم جياد جاسم2109251512084306

التربية للبنات/جامعة الكوفة593اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبنين احمد مهدي عبود2110251512076032

التربية للبنات/جامعة الكوفة591اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميسلمى احمد جاسم شواله2111251512053081

التربية للبنات/جامعة الكوفة588اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسيناء جواد عبد الكاظم حاشوش2112251512059356

التربية للبنات/جامعة الكوفة587اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين عبد االمير صبيح مرهون2113251512059098

التربية للبنات/جامعة الكوفة586ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميسجى مزهر ناصر هادي2114251512112017

التربية للبنات/جامعة الكوفة584اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبيداء جميل عبيد والي2115251512059110

التربية للبنات/جامعة الكوفة584ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميرقيه محمد جبار نوام2116251512087029

التربية للبنات/جامعة الكوفة584اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء مهدي كامل محيسن2117251512058093

التربية للبنات/جامعة الكوفة583ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب عبد اإلله عبد العزيز ظاهر2118251512062296

التربية للبنات/جامعة الكوفة582اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميايات علي هادي مهدي2119251512086016

التربية للبنات/جامعة الكوفة582اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء صالح ناصر حسين2120251512070146

التربية للبنات/جامعة الكوفة581اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميعذراء خالد هالل حسين2121251512059396

التربية للبنات/جامعة الكوفة580اعدادية واسط للبناتعلميغدير عبد هللا مهدي عصواد2122251512066040

التربية للبنات/جامعة الكوفة579اعدادية المنار االهلية للبناتعلميليلى نجم الدين شهيد عبد هللا2123251512058150

التربية للبنات/جامعة الكوفة579ثانوية الرملة للبناتعلميتماره حميد هاني حسون2124251512061005

التربية للبنات/جامعة الكوفة579اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدنيا عرعر دوهان حمزه2125251512084160

التربية للبنات/جامعة الكوفة579اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء ماجد حمود شمران2126251512084252

التربية للبنات/جامعة الكوفة579اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء عقيل حسين علوان2127251512057076

التربية للبنات/جامعة الكوفة578اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرحاب مكي جابر لفته2128251512059170

التربية للبنات/جامعة الكوفة577ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأميرة محمد جياد ثويني2129251512062039

التربية للبنات/جامعة الكوفة574اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء حيدر عبد االمير هادي2130251512057069

التربية للبنات/جامعة الكوفة574اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمريم جميل عبيد والي2131251512059466

التربية للبنات/جامعة الكوفة573اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميهدير قاسم عباس ابو حمد2132251512086131

التربية للبنات/جامعة الكوفة573اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمنى حميد راضي محمد2133251512070290

التربية للبنات/جامعة الكوفة572ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرهام ضرغام حميد عباس2134251512062206

التربية للبنات/جامعة الكوفة571اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميهدية محمد حسين مهدي2135251512116097

التربية للبنات/جامعة الكوفة571اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء باسم حمود راضي2136251512084143

التربية للبنات/جامعة الكوفة571ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء فليح محمد حسن كريم2137251512062259

التربية للبنات/جامعة الكوفة570اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهاجر عالوي جيثوم جاسم2138251512059538

التربية للبنات/جامعة الكوفة570اعدادية المربد المركزية للبنينعلميريام سليم وحيد راضي2139251512002080

التربية للبنات/جامعة الكوفة570اعدادية االمير للبناتعلميغدق حسن هالل محمد2140251512083245

التربية للبنات/جامعة الكوفة569اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء جواد كريم عبد هللا2141251512059207

التربية للبنات/جامعة الكوفة566اعدادية واسط للبناتعلميفاطمه ياسر موسى هاشم2142251512066048
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التربية للبنات/جامعة الكوفة566اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسجى محسن عباس علي2143251512070197

التربية للبنات/جامعة الكوفة565ثانوية المعارف للبناتعلميسماح سالم عبد ابراهيم2144251512060029

التربية للبنات/جامعة الكوفة565اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرقيه اياد محمد صالح نجم2145251512077080

التربية للبنات/جامعة الكوفة565اعدادية البتول المسائية للبناتعلميسهاد حسن جبر مغامس2146251512170064

التربية للبنات/جامعة الكوفة563ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميياسمين فائق جميل جبر2147251512062618

التربية للبنات/جامعة الكوفة563اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميصبا رحمن مزهر كريدي2148251512076136

التربية للبنات/جامعة الكوفة563اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميضحى حيدر حسين عبد2149251512096096

التربية للبنات/جامعة الكوفة563ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميورود جابر حصيني سلمان2150251512062609

التربية للبنات/جامعة الكوفة562اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميميالد صالح جاسم مونس2151251512116081

التربية للبنات/جامعة الكوفة561اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب علي حسين مودر2152251512059280

التربية للبنات/جامعة الكوفة561اعدادية االمير للبناتعلميساره حيدر عبد العالي مشعل2153251512083192

التربية للبنات/جامعة الكوفة561ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمنار فيصل جبر فرحان2154251512062505

التربية للبنات/جامعة الكوفة558اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميسمر محمد شهيد عيدان2155251512076126

التربية للبنات/جامعة الكوفة558اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميسجى كاظم حسون كريم2156251512076124

التربية للبنات/جامعة الكوفة557اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسكينه عبد مسلم جديع نعمه2157251512070205

التربية للبنات/جامعة الكوفة557اعدادية القادسية المختلطةعلميغسق عامر محمد صالح2158251512111050

التربية للبنات/جامعة الكوفة557اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمريم عقيل كامل حسين2159251512070282

التربية للبنات/جامعة الكوفة556ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرقان حسين عبود عطية2160251512062473

التربية للبنات/جامعة الكوفة556اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزينب عبد الحسين عيسى بطوش2161251512096079

التربية للبنات/جامعة الكوفة556اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميرواء مهدي حسين علي2162251512053052

التربية للبنات/جامعة الكوفة555اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياشواق مديح داخل شياع2163251512084038

التربية للبنات/جامعة الكوفة555اعدادية القادسية المختلطةعلميرسل جعفر عبد العباس عباده2164251512111027

التربية للبنات/جامعة الكوفة555ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميغفران عبد الحسين محمد رشاد ناصر2165251512095017

التربية للبنات/جامعة الكوفة555ثانوية التنمية االهلية للبناتعلمياسماء حيدر حسون منشد2166251512067009

التربية للبنات/جامعة الكوفة555اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحوراء علي ثويه عبار2167251512059145

التربية للبنات/جامعة الكوفة554اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبتول عبد المحسن يحيى عبد العباس2168251512084063

التربية للبنات/جامعة الكوفة554اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميايمان حسن تايه عبد الحسن2169251512070052

التربية للبنات/جامعة الكوفة554اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين قاسم نعمه راضي2170251512053017

التربية للبنات/جامعة الكوفة554ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإسراء زيد كاظم قاسم2171251512062012

التربية للبنات/جامعة الكوفة554اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميختام عامر عبد الرضا شري2172251512059151

التربية للبنات/جامعة الكوفة554ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرى رياض ميري مسيلم2173251512062351

التربية للبنات/جامعة الكوفة553اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميشهد ضياء عدنان محمد حسين2174251512096092

التربية للبنات/جامعة الكوفة552اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهدى عبد الكاظم جواد موسى2175251512057196

التربية للبنات/جامعة الكوفة551اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميغفران عامر خليل عبود2176251512116064
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التربية للبنات/جامعة الكوفة550اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء عامر كريم شكير2177251512084233

التربية للبنات/جامعة الكوفة550اعدادية القادسية المختلطةعلمينعمت عبد الحسن عبد فهد2178251512111061

التربية للبنات/جامعة الكوفة550اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه يونس جاسم صالح2179251512070259

التربية للبنات/جامعة الكوفة548اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه فجر رمثان شعولي2180251512059428

التربية للبنات/جامعة الكوفة548اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينجالء عالء عبد المهدي عبد الرحيم2181251512077213

التربية للبنات/جامعة الكوفة548ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميصفا علي مزهر حاتم2182251512095015

التربية للبنات/جامعة الكوفة548اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميساره جميل نجم عبد2183251512057094

التربية للبنات/جامعة الكوفة547اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميريام عبد الكريم محمد علي اسماعيل2184251512075026

التربية للبنات/جامعة الكوفة547اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميحوراء علي راضي كاظم2185251512076064

التربية للبنات/جامعة الكوفة547ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمه فالح محمد حسن سعد2186251512095018

التربية للبنات/جامعة الكوفة546اعدادية المربد المركزية للبنينعلميشهالء حيدر هادي برق2187251512002112

التربية للبنات/جامعة الكوفة546اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميعلياء مهدي صالح مهدي2188251512084382

التربية للبنات/جامعة الكوفة546ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسماح علي جاسم كاظم2189251512062358

التربية للبنات/جامعة الكوفة546ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهديل محمد عبد الزهرة عباس2190251512062601

التربية للبنات/جامعة الكوفة545ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدير كريم كاظم محسن2191251512062596

التربية للبنات/جامعة الكوفة545اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميمنار طاهر حميد احمد2192251512096121

التربية للبنات/جامعة الكوفة545ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب حسن عيسى خضير2193251512062284

التربية للبنات/جامعة الكوفة544اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميجنان مهدي يوسف محمد علي2194251512084112

التربية للبنات/جامعة الكوفة544اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى كاظم جبار مطر2195251512084548

التربية للبنات/جامعة الكوفة544اعدادية االمير للبناتعلميزهراء حيدر رشيد عبد االمير2196251512083151

التربية للبنات/جامعة الكوفة543ثانوية التنمية االهلية للبناتعلمينور قاسم هبان فرحان2197251512067058

التربية للبنات/جامعة الكوفة543اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحوراء هاشم سلطان عباس2198251512053037

التربية للبنات/جامعة الكوفة542اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميعالهن فاضل عبد الحسين حسن2199251512059400

التربية للبنات/جامعة الكوفة542اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب صالح مهدي عبيد2200251512059267

التربية للبنات/جامعة الكوفة542اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميساره عبد الكاظم خشان جاسم2201251512059310

التربية للبنات/جامعة الكوفة542ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمياسيل منعم شهيد حسين2202251512087007

التربية للبنات/جامعة الكوفة542اعدادية االمير للبناتعلميزينب حيدر عجالن عبد زيد2203251512083173

التربية للبنات/جامعة الكوفة542اعدادية االمير للبناتعلميرباب حسان حمزه كاظم2204251512083120

التربية للبنات/جامعة الكوفة542اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرقيه صادق عبد علي محمد2205251512059184

التربية للبنات/جامعة الكوفة542ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمياستبرق عامر موسى متعب2206251512062064

التربية للبنات/جامعة الكوفة541ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم عماد هادي جاسم2207251512062498

التربية للبنات/جامعة الكوفة541اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياسراء غافل كاظم عودة2208251512116005

التربية للبنات/جامعة الكوفة541اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه محمد عبد الهادي عبد الزهره2209251512077173

التربية للبنات/جامعة الكوفة541اعدادية المربد المركزية للبنينعلميتبارك عبد االمير دعبول طاهر2210251512002033
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التربية للبنات/جامعة الكوفة541اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء عادل عمران عيسى2211251512077102

التربية للبنات/جامعة الكوفة541ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه جعفر صادق حسن2212251512087071

التربية للبنات/جامعة الكوفة540اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبنين مهدي عباس محمد2213251512070072

التربية للبنات/جامعة الكوفة540ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمياستبرق حسن هادي عبد الكاظم2214251512062063

التربية للبنات/جامعة الكوفة540اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميرجاء مهدي حسين علي2215251512053048

التربية للبنات/جامعة الكوفة540اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه علي كاظم هاشم2216251512083262

التربية للبنات/جامعة الكوفة539اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميأكرام حسين عبد الساده نجم2217251512059001

التربية للبنات/جامعة الكوفة539ثانوية الرملة للبناتعلميهدى جبار لفته عفون2218251512061036

التربية للبنات/جامعة الكوفة539اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء عالء حسن علي2219251512059234

التربية للبنات/جامعة الكوفة539ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حاكم جواد كاظم2220251512062222

التربية للبنات/جامعة الكوفة539اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرنا كريم مذير عبود2221251512059192

التربية للبنات/جامعة الكوفة539اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء ناجح مسيلم جبير2222251512059249

التربية للبنات/جامعة الكوفة539اعداديه امنة الصدر للبناتعلميهدى سالم كريم علوان2223251512082084

التربية للبنات/جامعة الكوفة538ثانوية الرملة للبناتعلميدالل ناجح كلف محمد2224251512061010

التربية للبنات/جامعة الكوفة538اعدادية واسط للبناتعلميربيعة عقيل موسى جالب2225251512066022

التربية للبنات/جامعة الكوفة538ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأزهار شعالن هادي إبراهيم2226251512062009

التربية للبنات/جامعة الكوفة537ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميليلى غانم كاظم طارش2227251512062489

التربية للبنات/جامعة الكوفة536اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميرغد عباس محمد عليوي2228251512057061

التربية للبنات/جامعة الكوفة536اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفرقد حسن جبار كاظم2229251512059441

التربية للبنات/جامعة الكوفة536اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمينور حيدر علي زجي2230251512053115

التربية للبنات/جامعة الكوفة536ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميضي حسن حسين مرزوك2231251512097034

التربية للبنات/جامعة الكوفة536اعداديه امنة الصدر للبناتعلميمريم جعفر صاحب عبد االمير2232251512082065

التربية للبنات/جامعة الكوفة536اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميايات برزان كامل حمود2233251512075009

التربية للبنات/جامعة الكوفة536ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرقد حيدر حسين صالح2234251512062476

التربية للبنات/جامعة الكوفة535ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميحنين عقيل محمد جليب2235251512097012

التربية للبنات/جامعة الكوفة535اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحنين رعد صاحب محمود2236251512053025

التربية للبنات/جامعة الكوفة534اعدادية االمير للبناتعلميحوراء حمزه عطيه عكيد2237251512083094

التربية للبنات/جامعة الكوفة534اعدادية الزاكيات للبناتعلميميس عبود خميس كاظم2238251512071022

التربية للبنات/جامعة الكوفة534اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحنين قاسم نعمه راضي2239251512053030

التربية للبنات/جامعة الكوفة533ثانوية المعارف للبناتعلميايمان اياد كاظم دحام2240251512060007

التربية للبنات/جامعة الكوفة533اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرقيه جاسم محمد مهدي2241251512077081

التربية للبنات/جامعة الكوفة533اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء كاظم نوري موسى2242251512084034

التربية للبنات/جامعة الكوفة532ثانوية الرملة للبناتعلميفاطمه محمود محمد عبيبيد2243251512061029

التربية للبنات/جامعة الكوفة532اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزهراء جاسم محمد حسين2244251512053053
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التربية للبنات/جامعة الكوفة532اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميعبير محمد عبد االمير عبد الصاحب2245251512084375

التربية للبنات/جامعة الكوفة532اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميعلياء رشيد عبد أحمد2246251512089038

التربية للبنات/جامعة الكوفة532اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميبنين سالم زغير بوهان2247251512089008

التربية للبنات/جامعة الكوفة532اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرنده عمار زينل جاسم2248251512059193

التربية للبنات/جامعة الكوفة531اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب جبار عبد هللا سلمان2249251512084269

التربية للبنات/جامعة الكوفة531اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميسجا ثامر مهدي حسين2250251512089033

التربية للبنات/جامعة الكوفة531اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميخيرات حيدر ناجي عبد هللا2251251512084140

التربية للبنات/جامعة الكوفة531اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزينب سامي شنان كظوم2252251512076110

التربية للبنات/جامعة الكوفة531اعداديه امنة الصدر للبناتعلميرسل محمد موسى محمد جعفر عبد الصاحب2253251512082027

التربية للبنات/جامعة الكوفة530اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء منهل عزيز هاشم2254251512058092

التربية للبنات/جامعة الكوفة530ثانوية المعارف للبناتعلميحوراء احمد هاشم محسن2255251512060013

التربية للبنات/جامعة الكوفة530ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميجيهان حازم نوماس عليوي2256251512062123

التربية للبنات/جامعة الكوفة530اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميسميه حيدر جواد أحمد2257251512086075

التربية للبنات/جامعة الكوفة530اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميفاطمه يحيى كاظم محمد2258251512086099

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء حسين علي جعفر2259251512059210

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء راهي شاكر سماوي2260251512059217

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفاطمه نعمان كاظم ياسر2261251512057149

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية االمير للبناتعلميأديان سامي كريم محمد2262251512083001

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمنتهى حسن فرحان حسين2263251512002151

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية المربد المركزية للبنينعلميهاجر عبد االمير عبد الهادي بجاي2264251512002172

التربية للبنات/جامعة الكوفة529اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميسجى فائق فاضل حنتوش2265251512053079

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبتول توفيق مرتضى عبد2266251512059076

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميامنه رياض مهدي حسون2267251512084046

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى محمد كاظم صكبان2268251512084550

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حسين جبير بريس2269251512084212

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميهبه ثابت عبد الحسين عباس2270251512076209

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميهدير ماجد عبد طالل2271251512076215

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرؤى فائق منصور عطيه2272251512084165

التربية للبنات/جامعة الكوفة528اعدادية المنار االهلية للبناتعلميحنين اركان محمد حسين2273251512058047

التربية للبنات/جامعة الكوفة527اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميرسل فؤاد علي رشيد2274251512089017

التربية للبنات/جامعة الكوفة527اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين جاسم محمد علي عبد الحسن2275251512084070

التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء كاظم حسن كاظم2276251512058088

التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية االمير للبناتعلمينفين عالء عبد االمير جاسم2277251512083301

التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية واسط للبناتعلميآيات علي حميد حسين2278251512066004
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التربية للبنات/جامعة الكوفة525ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميهموم رمزي جبار تومان2279251512097056

التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية االمير للبناتعلمينبأ محمد عبد الكاظم جبار2280251512083297

التربية للبنات/جامعة الكوفة524ثانوية المعارف للبناتعلمينور اياد عبد الحسين حميدي2281251512060034

التربية للبنات/جامعة الكوفة524اعدادية القادسية المختلطةعلميحنين فيصل موسى حسن2282251512111020

التربية للبنات/جامعة الكوفة524اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميكناري جمعة عبد محمد2283251512096112

التربية للبنات/جامعة الكوفة524اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميساره اياد ناجي نافع2284251512057092

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهبه صالح حمزه فرحان2285251512057190

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب تكليف كاظم جبر2286251512053064

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميايمان كركان حمود مكلف2287251512084054

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميزهراء صادق جعفر مجبل2288251512089025

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلمينبأ كاظم عفلوك صالح2289251512096125

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميزهراء حبيب محمود احمد2290251512094009

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميهدير محمد علي عقيل2291251512085045

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور رياض يوسف ابراهيم2292251512084511

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب عمار ياسر ماضي2293251512053072

التربية للبنات/جامعة الكوفة522اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء رزاق خضير عباس2294251512084027

التربية للبنات/جامعة الكوفة522ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب محمد يحيى عباس2295251512062312

التربية للبنات/جامعة الكوفة522اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميريفان فالح حسن هادي2296251512089021

التربية للبنات/جامعة الكوفة522اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب حميد لفته نجم2297251512070166

التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حسين عبيد زيدان2298251512084215

التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية االمير للبناتعلميهند نجاح عبد الزهره كاظم2299251512083341

التربية للبنات/جامعة الكوفة521ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلمينورا صالح مهدي عاجل2300251512112026

التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميسرى مازن صاحب كريم2301251512053080

التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميهبه سعد ساجت غالي2302251512089049

التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميهدى كريم محمد عالوي2303251512075061

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين حسين محمد محمود2304251512059089

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياصيل سعد فاضل طه2305251512084039

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب عامر عباس ساجت2306251512058097

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية االمير للبناتعلميعذراء كاظم جاسم عبد الساده2307251512083240

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمروه محمد علي فاضل عباس2308251512084449

التربية للبنات/جامعة الكوفة520ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهجران محمد صالح كردي2309251512062583

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميرنده كريم عبد الساده عباس2310251512116042

التربية للبنات/جامعة الكوفة520ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حيدر رزاق صادق2311251512062228

التربية للبنات/جامعة الكوفة520ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبتول حمزة كريم نجم2312251512062071
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التربية للبنات/جامعة الكوفة519اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهديل مهدي ابراهيم صالح2313251512059554

التربية للبنات/جامعة الكوفة519ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآالء حيدر موسى راضي2314251512062030

التربية للبنات/جامعة الكوفة519اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرنا عبد عريبي رباط2315251512059191

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين فاهم كريم عطيه2316251512059134

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميلبنى مبارك علي عسكر2317251512059451

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزينب جواد كاظم محسن2318251512002091

التربية للبنات/جامعة الكوفة518ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميزهراء جابر حمزه خميس2319251512112014

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية المربد المركزية للبنينعلميايات موحان محسن ابواللول2320251512002022

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسيماء علي فاضل عبد الحسن2321251512084340

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور محمد حسن عباس2322251512084523

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرسل شاهين محمد حبيب2323251512070114

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية المربد المركزية للبنينعلميايات كاظم عبد زيد كاظم2324251512002021

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء يوسف عبد علي عبد2325251512077108

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميفاطمه محمود عبيد جاسم2326251512075043

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميإسراء رياض عبد هللا خضير2327251512096002

التربية للبنات/جامعة الكوفة516اعداديه امنة الصدر للبناتعلميهبه فيصل عبد الواحد حبيب2328251512082081

التربية للبنات/جامعة الكوفة516اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميرحاب صالح خصاف ستار2329251512116036

التربية للبنات/جامعة الكوفة516اعدادية االمير للبناتعلميبنين عدنان حبيب عبد2330251512083063

التربية للبنات/جامعة الكوفة516ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميحنين عبد الحسن هادي سلمان2331251512112007

التربية للبنات/جامعة الكوفة516اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميميسم كريم هادي عبود2332251512084482

التربية للبنات/جامعة الكوفة516اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبنين باسم كاظم عراك2333251512076033

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرسل موفق محسن خضير2334251512058068

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميرسل عبد الستار سالم سعيد2335251512086043

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياسراء جاسم مهدي لفته2336251512002005

التربية للبنات/جامعة الكوفة515ثانوية االكرمين للبناتعلميآيه سالم عيسى حمد2337251512081002

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميساره عبد عبره سلمان2338251512059312

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميموج عبد الرضا حسين علي2339251512057163

التربية للبنات/جامعة الكوفة514اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين احمد فالح رزاق2340251512059086

التربية للبنات/جامعة الكوفة514اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميحنين كريم جبر سلمان2341251512070087

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميشهد احمد حسن علي2342251512059359

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية االمير للبناتعلمينواره نبيل عبد الجليل شريف2343251512083303

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسجى خضير عباس مهدي2344251512059325

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرقيه علي عيسى علي2345251512077082

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية االمير للبناتعلميرقيه حيدر رشاد سعيد2346251512083133
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التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية الزاكيات للبناتعلميعذراء جبار كاظم عبود2347251512071018

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمريم عزام حسن حميدي2348251512070281

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميغدير عماد ياسر صالح2349251512070237

التربية للبنات/جامعة الكوفة513ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزينب فالح حسن محمد علي2350251512067038

التربية للبنات/جامعة الكوفة512اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمروه مسلم كريم يحيى2351251512059465

التربية للبنات/جامعة الكوفة511اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه علي هادي عباس2352251512077168

التربية للبنات/جامعة الكوفة511اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميمريم جواد حسن كاظم2353251512085034

التربية للبنات/جامعة الكوفة511اعدادية االمير للبناتعلميميسم عوده عبد زيد طريطر2354251512083294

التربية للبنات/جامعة الكوفة511اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميإيالف ثائر جبار نوري2355251512096007

التربية للبنات/جامعة الكوفة511اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميزهراء أحمد جاسم شنين2356251512089023

التربية للبنات/جامعة الكوفة511اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميصفا محمد صالح علي محمد2357251512086081

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحوراء حسين ناصر عبده2358251512084129

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميضحى صفاء ماجد عبادي2359251512070227

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية االمير للبناتعلميطيبه فالح كاظم مطلب2360251512083234

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية القادسية المختلطةعلميزهراء عبد الحر حسين خضر2361251512111031

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزهراء حامد عباس فهد2362251512053054

التربية للبنات/جامعة الكوفة510ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميوسن فليح أشعب تاجر2363251512112028

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب يوسف دهش خشان2364251512059300

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسناء يوسف عبد هللا ديوان2365251512059352

التربية للبنات/جامعة الكوفة510ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسماح قاسم سعيد مهدي2366251512062359

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب جواد ناجي ناصر2367251512059260

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميهدى محمد عباس جواد2368251512096133

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء حسين جاسم محمد2369251512070140

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميلمياء عباس حسين علي2370251512059455

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميايمان صبيح كرحوت علي2371251512059061

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحوراء محمد جواد حسين2372251512002043

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميتقى رائد عبد االمير نجم2373251512059112

التربية للبنات/جامعة الكوفة508اعداديه امنة الصدر للبناتعلميبتول حمزه جياد عبد2374251512082011

التربية للبنات/جامعة الكوفة508اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميحبيبه سعد فارس جبار2375251512077051

التربية للبنات/جامعة الكوفة508ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء علي احمد حسون2376251512087036

التربية للبنات/جامعة الكوفة507اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين تركي عطيب عبدون2377251512059087

التربية للبنات/جامعة الكوفة507اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهبه غني محي عباس2378251512057191

التربية للبنات/جامعة الكوفة507اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرؤى سهيل مكي خضير2379251512096048

التربية للبنات/جامعة الكوفة507اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسهير حسن عطيه متعب2380251512059354
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التربية للبنات/جامعة الكوفة507اعدادية االمير للبناتعلميدعاء عبد الحسين محمد حمود2381251512083108

التربية للبنات/جامعة الكوفة506اعدادية االمير للبناتعلميام البنين صالح محمد علي عبد الزهره2382251512083037

التربية للبنات/جامعة الكوفة506اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمنار علي حسين خلف2383251512116078

التربية للبنات/جامعة الكوفة506اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينوره مجيد حميد حسن2384251512059535

التربية للبنات/جامعة الكوفة506اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء زيدون هاشم درويش2385251512059220

التربية للبنات/جامعة الكوفة506اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب كامل عبد الحسين عبد علي2386251512058100

التربية للبنات/جامعة الكوفة603اعدادية المنار االهلية للبناتادبيعذراء منيب جواد جعفر2387251522058028

التربية للبنات/جامعة الكوفة600ثانوية الشهداء للبناتادبيورود علي كاظم محمد2388251522090013

التربية للبنات/جامعة الكوفة591اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبراء حسين عبد المحسن عبود2389251522056033

التربية للبنات/جامعة الكوفة590اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة لطيف عبيد عريان2390251522080193

التربية للبنات/جامعة الكوفة564اعدادية القادسية المختلطةادبيريام بشير داخل عبد الواحد2391251522111007

التربية للبنات/جامعة الكوفة562اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبياالء ليث احمد مرعب2392251522089006

التربية للبنات/جامعة الكوفة554اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرؤى حسين كاظم كريم2393251522080084

التربية للبنات/جامعة الكوفة553اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب احمد يونس قنبر2394251522056110

التربية للبنات/جامعة الكوفة552اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيضحى كاظم جياد عفلوك2395251522056170

التربية للبنات/جامعة الكوفة552اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب صاحب جبر عبود2396251522086160

التربية للبنات/جامعة الكوفة549اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحميده احمد خليل عبد2397251522053017

التربية للبنات/جامعة الكوفة544ثانوية تبارك المختلطةادبيبنين فاضل حسون جواد2398251522115003

التربية للبنات/جامعة الكوفة544ثانوية تبارك المختلطةادبياسراء عبد هللا جبار عبد الزهره2399251522115001

التربية للبنات/جامعة الكوفة538اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم احمد عبد الحسين محمد2400251522056220

التربية للبنات/جامعة الكوفة535ثانوية الصباح للبناتادبيمريم فاهم بشير عباس2401251522064051

التربية للبنات/جامعة الكوفة534اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسكينه عبد هللا جاهل عبيدش2402251522053060

التربية للبنات/جامعة الكوفة527للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيطيبة حسين علي محمود2403251522093043

التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية المنار االهلية للبناتادبيشهد عبد الحسين شاكر كاظم2404251522058026

التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور جاسم قاسم رضا2405251522086278

التربية للبنات/جامعة الكوفة524اعدادية واسط للبناتادبيحوراء محمد عبد زيد الوي2406251522066014

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنان عبد الزهرة كاظم عبد الواحد2407251522086069

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيضي كفاح أحمد مسلم2408251522086214

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية نور الحسين للبناتادبيسارة عبد الكريم عبود عيسى2409251522078041

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية القادسية المختلطةادبينورس علي حسين عبد2410251522111031

التربية للبنات/جامعة الكوفة523اعدادية القادسية المختلطةادبيسماح عباس بندر عطيه2411251522111012

التربية للبنات/جامعة الكوفة522اعدادية االفتخار للبناتادبيديانا جبار كريم خشان2412251522079041

التربية للبنات/جامعة الكوفة522اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء صادق جعفر درويش2413251522080120

التربية للبنات/جامعة الكوفة522اعدادية واسط للبناتادبيرحاب عايد طارش عبد  علي2414251522066015
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التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية القادسية المختلطةادبيمريم كاظم عبد علي سعود2415251522111026

التربية للبنات/جامعة الكوفة521اعدادية الجزائر للبناتادبيبنين ناصر حسين عويد2416251522091018

التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية المنار االهلية للبناتادبياستبرق جاسم محمد عبد االمير2417251522058002

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية نور الحسين للبناتادبيندى حسين جبار عيدان2418251522078074

التربية للبنات/جامعة الكوفة518اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهديل علي نعمان حمود2419251522086312

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيحوراء حازم هاتف نومان2420251522075019

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأفراح عقيل عبيد كريم2421251522086010

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء حسين عطيه عبد2422251522078033

التربية للبنات/جامعة الكوفة517اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيازهار غالب سالم هنون2423251522080003

التربية للبنات/جامعة الكوفة516اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرفل محمد طراد جبر2424251522002037

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينوال رحيم خضير جبر2425251522080228

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمروة طالب عودة عبودي2426251522086251

التربية للبنات/جامعة الكوفة515اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيحوراء علي محمود خليل2427251522056065

التربية للبنات/جامعة الكوفة514اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيختام عبد االله جواد عزيز2428251522086081

التربية للبنات/جامعة الكوفة514اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبان سالم جواد محمد حسن2429251522056029

التربية للبنات/جامعة الكوفة514اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبينبأ عبد الرضا شاكر كريم2430251522075062

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعبير محمد حسين محمد2431251522086216

التربية للبنات/جامعة الكوفة513اعدادية المربد المركزية للبنينادبيلمياء محمد جبار كاظم2432251522002085

التربية للبنات/جامعة الكوفة512اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدنيا حمود كصاد عباس2433251522080083

التربية للبنات/جامعة الكوفة512اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياسراء عباس صاحب حسن2434251522116001

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسارة علي عبد علي2435251522086183

التربية للبنات/جامعة الكوفة510اعدادية واسط للبناتادبيحنان طالب ميلح بجاي2436251522066010

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية االفتخار للبناتادبيمنتهى عبد الحسن بدر هالل2437251522079117

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرغد وليد صاحب عبد2438251522080092

التربية للبنات/جامعة الكوفة509اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينرجس صاحب موسى حسن2439251522086271

التربية للبنات/جامعة الكوفة509ثانوية االسراء للبناتادبيايمان باسم كريم هادي2440251522088004

التربية للبنات/جامعة الكوفة508اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيريم خيري شعيل عبيس2441251522056090

التربية للبنات/جامعة الكوفة506اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء كريم عبد الحسين كاظم2442251522080127

التربية للبنات/جامعة الكوفة505اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب نعمة ناجي عاشور2443251522080147

التربية للبنات/جامعة الكوفة504اعدادية الجزائر للبناتادبياخالص حمزه كاظم جاسم2444251522091006

التربية للبنات/جامعة الكوفة504اعدادية واسط للبناتادبيوالء عبد المهدي وهاب نجيب2445251522066039

التربية للبنات/جامعة الكوفة504اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسماح علي داخل حميدي2446251522080160

التربية للبنات/جامعة الكوفة504اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيعذراء حسين مهدي عيسى2447251522056172

التربية للبنات/جامعة الكوفة503اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرسل عادل مطرود جبين2448251522080090
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التربية للبنات/جامعة الكوفة502اعدادية القادسية المختلطةادبيبان سجاد فليح ثعبان2449251522111002

التربية للبنات/جامعة الكوفة502اعدادية القادسية المختلطةادبيايمان قاسم بخيت كاظم2450251522111001

التربية للبنات/جامعة الكوفة502للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيحميدة سعدون عبد الرضا حسين2451251522093016

التربية للبنات/جامعة الكوفة502ثانوية الرملة للبناتادبيتبارك عبودي هادي علي2452251522061006

التربية للبنات/جامعة الكوفة502اعدادية االفتخار للبناتادبيهدى محمد عبد هللا جعفر2453251522079131

التربية للبنات/جامعة الكوفة502اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيحنين محمد دخيل عبد الرسول2454251522085012

التربية للبنات/جامعة الكوفة501اعدادية االفتخار للبناتادبيمنال احمد رحيم علوان2455251522079116

التربية للبنات/جامعة الكوفة501اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيختام مهدي شنين سلمان2456251522089021

التربية للبنات/جامعة الكوفة500اعدادية واسط للبناتادبيبنين سالم حاتم هادي2457251522066006

التربية للبنات/جامعة الكوفة499اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيريهام قاسم كريم مهدي2458251522086120

التربية للبنات/جامعة الكوفة498اعدادية االفتخار للبناتادبيهدى عبد العظيم مدلول رحيم2459251522079129

التربية للبنات/جامعة الكوفة497اعدادية المربد المركزية للبنينادبيورود جاسم بعير عرنوص2460251522002110

التربية للبنات/جامعة الكوفة497ثانوية الرملة للبناتادبيشفاء جاسم ناصر حسين2461251522061028

التربية للبنات/جامعة الكوفة497اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء فؤاد ريسان مهلهل2462251522089030

التربية للبنات/جامعة الكوفة496اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين حيدر يعقوب يوسف2463251522080038

التربية للبنات/جامعة الكوفة495اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرسل وسام حسن وهام2464251522002036

التربية للبنات/جامعة الكوفة495اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهديل قاسم مهدي سلمان2465251522053087

التربية للبنات/جامعة الكوفة495اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين علي صادق مهدي2466251522086054

التربية للبنات/جامعة الكوفة494اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرقية عبد الجواد كاظم غازي2467251522058014

التربية للبنات/جامعة الكوفة494اعدادية واسط للبناتادبيعلياء حسين محمد حرش2468251522066026

التربية للبنات/جامعة الكوفة494اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيميس أمير عزيز عبد هللا2469251522056232

التربية للبنات/جامعة الكوفة493اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزينب نور غضيب مهدي2470251522002051

التربية للبنات/جامعة الكوفة493اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبتول داخل عزيز شلول2471251522056031

التربية للبنات/جامعة الكوفة493ثانوية الرملة للبناتادبيدعاء نادر عمران جباره2472251522061013

التربية للبنات/جامعة الكوفة493اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيطيبة قصي فاهم عبد الكريم2473251522080174

التربية للبنات/جامعة الكوفة492اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرقية علي جاسم سلمان2474251522080097

التربية للبنات/جامعة الكوفة492ثانوية الرملة للبناتادبيمريم تمار جبر عبد الحسين2475251522061032

التربية للبنات/جامعة الكوفة492اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينه خالد طه جابر2476251522056132

التربية للبنات/جامعة الكوفة492اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرجاء قاسم عبد علي جوده2477251522053030

التربية للبنات/جامعة الكوفة492اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء فؤاد عبد الكاظم عبد هللا2478251522056105

التربية للبنات/جامعة الكوفة491اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب علي هادي عبد الجواد2479251522056126

التربية للبنات/جامعة الكوفة491اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايمان صادق ناجي عبد2480251522056027

التربية للبنات/جامعة الكوفة490اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرسل حامد خير هللا حريمس2481251522002033

التربية للبنات/جامعة الكوفة490اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين كاظم خادم عبد2482251522053014
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التربية للبنات/جامعة الكوفة490اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأسراء حبيب هادي عبد2483251522086005

التربية للبنات/جامعة الكوفة489اعدادية المربد المركزية للبنينادبيفاطمه نوري طالب عبد2484251522002082

التربية للبنات/جامعة الكوفة488ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتادبيساره ظاهر محسن عبيد2485251522095005

التربية للبنات/جامعة الكوفة488اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسجود يوسف كمال عزيز2486251522056140

التربية للبنات/جامعة الكوفة488ثانوية االكرمين للبناتادبيزهراء حازم سالم عذاب2487251522081012

التربية للبنات/جامعة الكوفة487اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء جميل توفيق طالل2488251522089028

التربية للبنات/جامعة الكوفة487اعدادية القادسية المختلطةادبيكوثر عبدالعالي عبد الحسن راضي2489251522111024

التربية للبنات/جامعة الكوفة487ثانوية االكرمين للبناتادبيتبارك عايد حسن جاسم2490251522081007

التربية للبنات/جامعة الكوفة487اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء كاظم جليل زيدان2491251522080126

التربية للبنات/جامعة الكوفة486اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيدعاء قاسم اسماعيل كاظم2492251522116008

التربية للبنات/جامعة الكوفة486اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء مالك حياوي عبد الحسين2493251522086145

التربية للبنات/جامعة الكوفة485اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيأمواج جواد عبد الحسن علي2494251522053003

التربية للبنات/جامعة الكوفة484اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيساره حسام حسين غالي2495251522056135

التربية للبنات/جامعة الكوفة483اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهدير جواد كاظم عليوي2496251522056269

التربية للبنات/جامعة الكوفة483اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمه الزهراء إبراهيم عبد الحميد إبراهيم2497251522080196

التربية للبنات/جامعة الكوفة482اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمنار رحيم جابر محمد2498251522085037

التربية للبنات/جامعة الكوفة482اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزينب نبيل حسين علي2499251522002050

التربية للبنات/جامعة الكوفة481اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيوسن علي عبد زيد عبيد2500251522086321

التربية للبنات/جامعة الكوفة481اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيشهب عباس محمد انهير2501251522056153

التربية للبنات/جامعة الكوفة480للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيمؤيدة محمود عبد الواحد موسى2502251522093049

التربية للبنات/جامعة الكوفة480اعدادية القادسية المختلطةادبيبسمه عبد الحسن عباس جبر2503251522111003

التربية للبنات/جامعة الكوفة480اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب كريم يونس سايب2504251522080145

التربية للبنات/جامعة الكوفة479اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى حسن ناصر رضا2505251522080250

التربية للبنات/جامعة الكوفة479اعدادية االفتخار للبناتادبيمريم صالح عبد نور هادي2506251522079112

التربية للبنات/جامعة الكوفة479ثانوية الرملة للبناتادبيعزيزه كريم محمد جبر2507251522061030

التربية للبنات/جامعة الكوفة479اعدادية الجزائر للبناتادبيبتول جاسم محمد عبادي2508251522091009

التربية للبنات/جامعة الكوفة479اعدادية القادسية المختلطةادبينبأ باسم بخيت كاظم2509251522111028

التربية للبنات/جامعة الكوفة479اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدى ليث عبود فرهود2510251522053086

التربية للبنات/جامعة الكوفة478ثانوية الشهداء للبناتادبيايمان حسن عبد الزهرة عبود2511251522090003

التربية للبنات/جامعة الكوفة478اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسناء حيدر ظاهر محسن2512251522002062

التربية للبنات/جامعة الكوفة478اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيحنين خضير عباس حسين2513251522056059

التربية للبنات/جامعة الكوفة478اعدادية الجزائر للبناتادبيمريم نزار هادي عويز2514251522091056

التربية للبنات/جامعة الكوفة478ثانوية االكرمين للبناتادبيفاطمه حسن مهدي موسى2515251522081020

التربية للبنات/جامعة الكوفة477ثانوية االكرمين للبناتادبيحوراء محسن عبيد كزار2516251522081009
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التربية للبنات/جامعة الكوفة477ثانوية الصباح للبناتادبياصيل سعيد فليح حسوني2517251522064003

التربية للبنات/جامعة الكوفة476اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين عباس جواد عبد الكاظم2518251522078015

التربية للبنات/جامعة الكوفة476اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور علي ضعيف محمد2519251522056251

التربية للبنات/جامعة الكوفة476اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب مسلم رزاق عبد هللا2520251522080146

التربية للبنات/جامعة الكوفة476اعدادية المربد المركزية للبنينادبيشهد عصام لطيف علي2521251522002064

التربية للبنات/جامعة الكوفة475ثانوية االسراء للبناتادبيآداب نعيم عباس جبار2522251522088001

التربية للبنات/جامعة الكوفة475اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبينبأ كاظم عبد األمير حسون2523251522075063

التربية للبنات/جامعة الكوفة475اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عبد األمير حمزة علي2524251522086137

التربية للبنات/جامعة الكوفة475اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسجى رغد كامل حسون2525251522056142

التربية للبنات/جامعة الكوفة475اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم أزهر تقي رؤوف2526251522056219

التربية للبنات/جامعة الكوفة475اعدادية القادسية المختلطةادبيفاطمه محمد جليل عبد الحسن2527251522111021

التربية للبنات/جامعة الكوفة474ثانوية الصباح للبناتادبيحنين عماد نعمه نجم2528251522064018

التربية للبنات/جامعة الكوفة473اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيريام فاضل خالد لفتة2529251522086117

التربية للبنات/جامعة الكوفة473اعدادية القادسية المختلطةادبيفرقان رضا كريم مسلم2530251522111022

التربية للبنات/جامعة الكوفة473اعدادية الجزائر للبناتادبينرجس عدنان كاظم سعيد2531251522091060

التربية للبنات/جامعة الكوفة472اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيطيبه جبار مهدي خضور2532251522053064

التربية للبنات/جامعة الكوفة472اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيكوثر حيدر علي حسان2533251522056202

التربية للبنات/جامعة الكوفة471اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياالء هالل غني عبيد2534251522116002

التربية للبنات/جامعة الكوفة471اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمة ناظم علي محمود2535251522078064

التربية للبنات/جامعة الكوفة470اعدادية الزاكيات للبناتادبيكوثر حسن رزاق فليح2536251522071021

التربية للبنات/جامعة الكوفة469اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب زهير محسن حبيب2537251522056117

التربية للبنات/جامعة الكوفة468اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب محمد كاظم عبد الحسن2538251522079070

التربية للبنات/جامعة الكوفة468اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمياسه جابر عبيس نصيف2539251522085038

التربية للبنات/جامعة الكوفة468اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب جواد كاظم علي2540251522080136

التربية للبنات/جامعة الكوفة468اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء كريم محسن عبدي2541251522089020

التربية للبنات/جامعة الكوفة468للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيزهراء حسن محمد صادق2542251522093033

التربية للبنات/جامعة الكوفة467للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيأنمار قاسم هبان فرحان2543251522093002

التربية للبنات/جامعة الكوفة467اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيانفال مؤيد محمد سلمان2544251522056023

التربية للبنات/جامعة الكوفة467اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء عباس عبد زيد عبد النبي2545251522053043

التربية للبنات/جامعة الكوفة467اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره صباح كرينص عطيوي2546251522053055

التربية للبنات/جامعة الكوفة467الخارجياتادبيرانيا رجاء مجيد صالح2547251522401008

التربية للبنات/جامعة الكوفة465اعدادية الجزائر للبناتادبيسجى فالح سوادي شالل2548251522091042

التربية للبنات/جامعة الكوفة465اعدادية نور الحسين للبناتادبيسدى عواد جبار حسون2549251522078043

التربية للبنات/جامعة الكوفة465اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء عقيل علي عبد الحسين2550251522056102
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التربية للبنات/جامعة الكوفة465اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياسراء محمد عباس هادي2551251522080008

التربية للبنات/جامعة الكوفة465اعدادية المربد المركزية للبنينادبينور الهدى ناجح زباله عباس2552251522002094

التربية للبنات/جامعة الكوفة464اعداديه امنة الصدر للبناتادبيساره مهدي احمد سعد2553251522082029

التربية للبنات/جامعة الكوفة464اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفرقان عبودي رمضان غلوم2554251522086244

التربية للبنات/جامعة الكوفة464اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيكوثر حسن كاظم جواد2555251522053071

التربية للبنات/جامعة الكوفة464ثانوية تبارك المختلطةادبيزهراء عبد علي كريم جبر2556251522115007

التربية للبنات/جامعة الكوفة464اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب عبد المنعم خراطه يحيى2557251522089032

التربية للبنات/جامعة الكوفة463اعداديه امنة الصدر للبناتادبيهاجر هادي جبار علي2558251522082051

التربية للبنات/جامعة الكوفة463اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقية محمد هاشم محمد علي2559251522086112

التربية للبنات/جامعة الكوفة463اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور محمد رضا تركي عبد الساده2560251522053079

التربية للبنات/جامعة الكوفة463اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرغد رضا كاظم عبد هللا2561251522056082

التربية للبنات/جامعة الكوفة463اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين حيدر شاكر عبد2562251522056035

التربية للبنات/جامعة الكوفة462اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحنين صاحب دهيم صاحب2563251522080068

التربية للبنات/جامعة الكوفة462ثانوية االسراء للبناتادبياقبال عبد االمير عمران موسى2564251522088003

التربية للبنات/جامعة الكوفة462اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزمن عباس كاظم محمد2565251522080106

التربية للبنات/جامعة الكوفة461اعدادية القادسية المختلطةادبيزهراء شمران حسين فليح2566251522111009

التربية للبنات/جامعة الكوفة461اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب محمد عزوز كاظم2567251522082026

التربية للبنات/جامعة الكوفة460اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيبنين عماد عليوي عبود2568251522075016

التربية للبنات/جامعة الكوفة460اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيأماني صالح حمادة صالح2569251522089002

التربية للبنات/جامعة الكوفة460اعدادية البتول المسائية للبناتادبيصابرين دخيل مردان عباس2570251522170056

التربية للبنات/جامعة الكوفة459اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفرقان شبير كاظم عبد الرضا2571251522056201

التربية للبنات/جامعة الكوفة459اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمة نبيل حسين صالح2572251522091053

التربية للبنات/جامعة الكوفة458ثانوية االسراء للبناتادبيفاطمه احمد فليح حسوني2573251522088013

التربية للبنات/جامعة الكوفة458اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينبأ رياض خضير عباس2574251522056237

التربية للبنات/جامعة الكوفة458اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين مهدي حسن حسين2575251522056048

التربية للبنات/جامعة الكوفة457اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيسجى علي عباس هاشم2576251522075044

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينوره علي كدر اليذ2577251522080241

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين عقيل ابراهيم حسين2578251522080041

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء عباس عبد الجليل حسين2579251522089029

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور يحيى حمزة محل2580251522086291

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبشائر عبد الزهرة عبد علي درج2581251522080031

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور خالد نوماس عبد2582251522056248

التربية للبنات/جامعة الكوفة456اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيايمان رزاق يوسف صكر2583251522116004

التربية للبنات/جامعة الكوفة455اعدادية االفتخار للبناتادبيمريم محمد كاظم جاسم2584251522079114
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التربية للبنات/جامعة الكوفة455اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحاسن عامر عفلوك مطر2585251522002086

التربية للبنات/جامعة الكوفة455اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبنين فالح حسن كاظم2586251522085008

التربية للبنات/جامعة الكوفة455اعدادية المربد المركزية للبنينادبيساره محسن جعفر كاظم2587251522002056

التربية للبنات/جامعة الكوفة455اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء حيدر جابر كاظم2588251522082021

التربية للبنات/جامعة الكوفة455اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيعهود جبل جاهل جسوم2589251522056181

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحوراء علي محسن نعمة2590251522080073

التربية للبنات/جامعة الكوفة454للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيغفران هندول نومان خليل2591251522093046

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة كاظم خضير عباس2592251522080192

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينبوغ عبد العزيز عبداالله جثير2593251522086268

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيغفران عزيز ظاهر محسن2594251522089045

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيضحى اياد عبد الحسن لفته2595251522056168

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية واسط للبناتادبيأسيا محسن عبد علي سلمان2596251522066002

التربية للبنات/جامعة الكوفة454اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمنى ماضي محمد علي كاظم2597251522086265

التربية للبنات/جامعة الكوفة454ثانوية نور الياسري المختلطةادبيزهراء مجيد ساجت حسن2598251522117001

التربية للبنات/جامعة الكوفة453اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرواء حليم كامل شمران2599251522080101

التربية للبنات/جامعة الكوفة453ثانوية تبارك المختلطةادبيرسل هاتف عباس حنف2600251522115004

التربية للبنات/جامعة الكوفة453اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين شاكر مسير خطار2601251522053021

التربية للبنات/جامعة الكوفة453اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمة صباح كامل حمود2602251522091051

التربية للبنات/جامعة الكوفة452اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحميدة داخل محسن علي2603251522080064

التربية للبنات/جامعة الكوفة451اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبشرى نصار فليح شداد2604251522080033

التربية للبنات/جامعة الكوفة451اعدادية القادسية المختلطةادبيفاطمه شمخي جبار كاظم2605251522111019

التربية للبنات/جامعة الكوفة451اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك نزار لطيف شعالن2606251522086063

التربية للبنات/جامعة الكوفة451اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينرجس محمد هادي عبد الزهرة2607251522086272

التربية للبنات/جامعة الكوفة450اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرحاب حمزه ناجي حبيب2608251522080088

التربية للبنات/جامعة الكوفة450اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهراء حيدر جابر خضير2609251522085018

التربية للبنات/جامعة الكوفة450اعدادية االفتخار للبناتادبيرشا منهل جاسم غياض2610251522079045

التربية للبنات/جامعة الكوفة450اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيشهد علي عبد االمير حسن2611251522056156

التربية للبنات/جامعة الكوفة450اعدادية المربد المركزية للبنينادبياالء علي عواد حسون2612251522002007

التربية للبنات/جامعة الكوفة449اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيشهد عبد الرضا ليلو سلمان2613251522056155

التربية للبنات/جامعة الكوفة449اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب حسن جاسم سلمان2614251522056114

التربية للبنات/جامعة الكوفة449اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرويدة عباس عبد عمران حسين2615251522086116

التربية للبنات/جامعة الكوفة449اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيايالف حسن علي مجيد2616251522086030

التربية للبنات/جامعة الكوفة448اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب رحمن صالح فنجان2617251522071017

التربية للبنات/جامعة الكوفة448ثانوية الصباح للبناتادبيتقى احمد عبد الكاظم متعب2618251522064014
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التربية للبنات/جامعة الكوفة448اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينور الهدى عالء سعد حنتوش2619251522085041

التربية للبنات/جامعة الكوفة448ثانوية االكرمين للبناتادبيرفل يحيى عباس شلتاغ2620251522081011

التربية للبنات/جامعة الكوفة448اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرباب عمران حنتوت فرعون2621251522002032

التربية للبنات/جامعة الكوفة448اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم عودة محسن ايدام2622251522096020

التربية للبنات/جامعة الكوفة447ثانوية الشهداء للبناتادبيحنين عدنان عنيد حسن2623251522090005

التربية للبنات/جامعة الكوفة447اعدادية المربد المركزية للبنينادبيصابرين زاهر حبيب عبيد2624251522002068

التربية للبنات/جامعة الكوفة447اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل هاني عثمان حسون2625251522053032

التربية للبنات/جامعة الكوفة447ثانوية الرملة للبناتادبيساره اسماعيل زباله عبد الحسين2626251522061025

التربية للبنات/جامعة الكوفة447اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفاطمه نافع نوري جعفر2627251522056199

التربية للبنات/جامعة الكوفة447اعداديه امنة الصدر للبناتادبيسجى صكر سعد حساني2628251522082031

التربية للبنات/جامعة الكوفة446اعدادية الجزائر للبناتادبيسميره سالم فرحان حجار2629251522091044

التربية للبنات/جامعة الكوفة446اعدادية واسط للبناتادبيحنين خضير شهاب كاطع2630251522066012

التربية للبنات/جامعة الكوفة446اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبنين عزيز مزيد مدفون2631251522085007

التربية للبنات/جامعة الكوفة445اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى حميد صالح مهدي2632251522080251

التربية للبنات/جامعة الكوفة445اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايفان جهاد حمود عيدان2633251522080022

التربية للبنات/جامعة الكوفة445اعدادية الجزائر للبناتادبياختيار عباس رجب حجيل2634251522091005

التربية للبنات/جامعة الكوفة444اعدادية االفتخار للبناتادبينورس حميد كاظم جبار2635251522079125

التربية للبنات/جامعة الكوفة444اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين علي رمثان شعولي2636251522080043

التربية للبنات/جامعة الكوفة444اعدادية القادسية المختلطةادبيفرقان عبد االمير كاظم سلمان2637251522111023

التربية للبنات/جامعة الكوفة444اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسارة صالح عبد المهدي عبد الكريم2638251522086178

التربية للبنات/جامعة الكوفة444اعدادية االفتخار للبناتادبيغدير سامي نعمه موسى2639251522079096

التربية للبنات/جامعة الكوفة443اعدادية نور الحسين للبناتادبينور جميل عيدان محمد2640251522078075

التربية للبنات/جامعة الكوفة442اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحنين رياض فليح عبد عون2641251522089016

التربية للبنات/جامعة الكوفة442ثانوية الشهداء للبناتادبينور صالح طالب رحيمة2642251522090012

التربية للبنات/جامعة الكوفة442اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرواء كريم جاسب عبد الساده2643251522053035

التربية للبنات/جامعة الكوفة442اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبراء محمد عبد الحسين جاسم2644251522086034

التربية للبنات/جامعة الكوفة442اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم حيدر موسى عمران2645251522078072

التربية للبنات/جامعة الكوفة442اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة عقيل جاسم حمادي2646251522086238

التربية للبنات/جامعة الكوفة441اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم عبد الحمزة جواد فليح2647251522080211

التربية للبنات/جامعة الكوفة441اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيشهد حيدر غالب عبد نور2648251522089040

التربية للبنات/جامعة الكوفة441اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسجى مسافر عزيز هادي2649251522056144

التربية للبنات/جامعة الكوفة441اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل علي عبد اليمة جبر2650251522086097

التربية للبنات/جامعة الكوفة440اعدادية القادسية المختلطةادبيحنين رحمن عبد مسير2651251522111005

التربية للبنات/جامعة الكوفة440ثانوية االكرمين للبناتادبيبشرى عايد كامل محسن2652251522081006
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التربية للبنات/جامعة الكوفة440اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحنين عالء جواد حبيب2653251522089017

التربية للبنات/جامعة الكوفة440اعدادية المربد المركزية للبنينادبينور حسين محمد كاظم2654251522002095

التربية للبنات/جامعة الكوفة440اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى محمد عبودي محسن2655251522080256

التربية للبنات/جامعة الكوفة439اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدير واثق عبد الحسن عبد الكاظم2656251522086311

التربية للبنات/جامعة الكوفة439اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعذراء حيدر علوان سلمان2657251522086217

التربية للبنات/جامعة الكوفة438اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحنين خضير عباس جليل2658251522089015

التربية للبنات/جامعة الكوفة438اعدادية الجزائر للبناتادبيرسل غانم رحيم راجي2659251522091027

التربية للبنات/جامعة الكوفة438اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة حمزة حسن حسين2660251522086233

التربية للبنات/جامعة الكوفة437اعدادية نور الحسين للبناتادبيسارة عدنان مصطفى عبد الرضا2661251522078042

التربية للبنات/جامعة الكوفة437اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين فاضل عباس اسماعيل2662251522086055

التربية للبنات/جامعة الكوفة437اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك باسل عبد الزهرة عبد هللا2663251522053016

التربية للبنات/جامعة الكوفة437اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين أياد زاير مرعب2664251522053010

التربية للبنات/جامعة الكوفة437اعدادية المنار االهلية للبناتادبيغفران محمد عبد الحسين خضير2665251522058030

التربية للبنات/جامعة الكوفة436اعدادية واسط للبناتادبيبنين أحمد حسن عبد الكاظم2666251522066005

التربية للبنات/جامعة الكوفة436اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عقيل فاضل عويز2667251522086052

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة529اعدادية واسط للبناتعلميسهام قيس عبد الزهرة حسين2668251512066031

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة520اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد عقيل حسين جاسم2669251511007383

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة519اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميعلي السجاد عقيل ستار حسين2670251511012120

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة505اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء عباس علوان صالح2671251512084235

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة502اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمنتظر محمد جاسم سعدون2672251511002258

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة439اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي حسن عبد حسين2673251521024286

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة436اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل أزهر مهدي هاشم2674251522086094

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية الفدائي للبنينادبيحسين محمد علي خاجي2675251521013023

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية الجزائر للبناتادبيرقيه جبار صاحب جاسم2676251522091028

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيضحى ابراهيم شاكر محمد علي2677251522086211

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيساره داود سلمان محمود2678251522056139

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسوسن ناجح عودة خضير2679251522086198

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشيماء عبد األمير عبد الزهرة كاظم2680251522086207

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية واسط للبناتادبيبنين عبد االمير شالكه عصواد2681251522066007

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيعلياء حسين عبد زيد غاوي2682251522080179

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية سيد االنام للبنينادبيسيف نبيل فاخر عبد المنعم2683251521025069

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية نور الحسين للبناتادبيهند محمد علي حسين2684251522078087

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأمل ناظم حمد عبود2685251522086016

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيدعاء احمد مصطفى ناجي2686251522077004
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الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمثنى حافظ صالح ياسين2687251521012252

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد زكي باقر حسان2688251521020021

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور هادي كاظم شذر2689251522089053

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية االبراج للبنينادبيسجاد عباس محمد حمزه2690251521027059

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتمارا فالح عبد الكاظم سعد2691251522080058

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425ثانوية المناذرة للبنينادبيحميد اسماعيل حسن عبد الحسين2692251521017014

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي عبد الحسن فليح حسن2693251521025097

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425ثانوية االسراء للبناتادبيضي ماجد حميد عبد2694251522088011

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب فالح حسن كاظم2695251522091037

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى حسين سالم عبد االمير2696251521024421

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار عبد االمير عبد الرضا سلمان2697251521025123

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية المربد المركزية للبنينادبيفاطمه جواد عبد الكاظم علي2698251522002078

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة425اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عامر صادق باقر2699251521024306

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة424اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب عباس عباده جواد2700251522056122

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة424اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسرمد عباس سعيد عبد الوهاب2701251521012134

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة424ثانوية ميسان للبنينادبيعالء شهاب محسن مرزوق2702251521011047

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة424اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول حمود كاظم عبود2703251521025055

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيريم وعد محمد عبد2704251522086119

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس كاظم عزيز صاحب2705251521025079

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسام زمان عبد زيد عبد هللا2706251521025031

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيرسل عباس جفات كزار2707251522093026

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيحنان نزار كزار شعبان2708251522093017

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيمصطفى حمودي عبد علي خضير2709251521015028

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء هديب عبد االمير رضا2710251522082024

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء أياد سلمان موسى2711251522071014

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي نجم عبد جاسم2712251521012217

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايمان يوسف محمد جواد2713251522056028

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم اياد جبار عيدان2714251522053073

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء عباس عبد الحر موسى2715251522053042

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة423اعدادية االبراج للبنينادبيهيثم عالء حبيب عبد2716251521027147

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدعاء علي محمد ابراهيم2717251522080080

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد عادل جدوع صالح2718251521116086

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين حيدر عباس صاحب2719251521024129

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422ثانوية الصباح للبناتادبيزينه راضي عزيز زغير2720251522064039
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الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيزيد حسن طالب عبيد2721251521004018

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمروة رعد علوان عباس2722251522086250

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية االبراج للبنينادبيعباس فاضل حسين عبد الكاظم2723251521027072

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية االبراج للبنينادبيمسلم علوان سلمان حمود2724251521027132

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب صالح حنون رهو2725251522056120

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعباس عبد الرزاق عبد العباس برهان2726251521113027

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422ثانوية ميسان للبنينادبيكرار مهدي صاحب حسين2727251521011062

اآلداب/جامعة الكوفة578ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميغسق حسين محمد عبد الخضر2728251512087066

اآلداب/جامعة الكوفة574ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميسارة صبحي محمد حسين2729251512065013

اآلداب/جامعة الكوفة574اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياسماعيل محمد علي كريم جبر2730251511001056

اآلداب/جامعة الكوفة570ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميجيهان حميد عبد علي جاسم2731251512097010

اآلداب/جامعة الكوفة568ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين صباح جبار هاشم2732251511031094

اآلداب/جامعة الكوفة552اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميميامين عبد هللا جاسم حمود2733251512096123

اآلداب/جامعة الكوفة550اعداديه امنة الصدر للبناتعلميهبه مجيد حميد غدير2734251512082082

اآلداب/جامعة الكوفة550اعدادية العزة للبنينعلميعلي عبد الباري عباس عبادي2735251511016122

اآلداب/جامعة الكوفة550اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميغفران محمد هادي عطيه2736251512084390

اآلداب/جامعة الكوفة550اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد جاسم محمد علي هادي2737251511044268

اآلداب/جامعة الكوفة549ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرأفه رسول محمد جعفر عبد2738251512062160

اآلداب/جامعة الكوفة548ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهديل حسون جبار عزوز2739251512062599

اآلداب/جامعة الكوفة545اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهره فرحان جياد شياع2740251512070161

اآلداب/جامعة الكوفة545اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمحمد رياض غالي زغير2741251511010320

اآلداب/جامعة الكوفة545اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميابتهال عبد الرضا حسين علي2742251512053002

اآلداب/جامعة الكوفة544ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتبارك هشام علي كاظم2743251512062112

اآلداب/جامعة الكوفة544اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمصطفى سعد جابر موسى2744251511022193

اآلداب/جامعة الكوفة543ثانوية بانيقيا للبنينعلميواثق صبيح سلمان عبود2745251511031330

اآلداب/جامعة الكوفة543اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسجى اركان جواد كاظم2746251512059322

اآلداب/جامعة الكوفة542اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي مجيد ناجي مجيد2747251511009377

اآلداب/جامعة الكوفة542اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد علي عباس سودي2748251511026110

اآلداب/جامعة الكوفة541اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمينورا عباس علي احمد2749251512076205

اآلداب/جامعة الكوفة540ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى أحمد كاظم نور2750251512062619

اآلداب/جامعة الكوفة539اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميوسن عباس حمزه جبر2751251512089053

اآلداب/جامعة الكوفة539اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميسيف علي موسى كاظم2752251511116112

اآلداب/جامعة الكوفة538ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور عبد العماد صبار كاظم2753251512062555

اآلداب/جامعة الكوفة534اعدادية االفتخار للبناتادبيخيريه كاظم عبد تايه2754251522079039
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اآلداب/جامعة الكوفة521ثانوية تبارك المختلطةادبيعلي غانم رحيم عيسى2755251521115018

اآلداب/جامعة الكوفة516اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضياء محمد عبيد علي2756251521024242

اآلداب/جامعة الكوفة512اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسعود جاسم سليمان رجب2757251521024217

اآلداب/جامعة الكوفة505اعدادية الفدائي للبنينادبيحسنين عبد الهادي عبد االمير حمادي2758251521013019

اآلداب/جامعة الكوفة504ثانوية الصباح للبناتادبيزهراء كاظم حمود عبد هللا2759251522064032

اآلداب/جامعة الكوفة503اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيساره علي كريم عبد هللا2760251522080154

اآلداب/جامعة الكوفة502ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء كاظم محمد عبد الرضا2761251522061021

اآلداب/جامعة الكوفة501اعدادية االبتهال للبنينادبياحمد عباس جواد حسن2762251521023009

اآلداب/جامعة الكوفة499اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمنار رحيم كاظم حساني2763251522053075

اآلداب/جامعة الكوفة499اعدادية المربد المركزية للبنينادبيفاطمه عالوي حسن كريم2764251522002080

اآلداب/جامعة الكوفة499ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيسجاد عبد الكريم محمد حسن2765251521157022

اآلداب/جامعة الكوفة499ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيعلي رعد نعمان صالح2766251521041011

اآلداب/جامعة الكوفة498اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيكوثر عبد اللطيف حسين هاشم2767251522077012

اآلداب/جامعة الكوفة498اعدادية االفتخار للبناتادبينجالء عامر كاظم عباس2768251522079119

اآلداب/جامعة الكوفة497اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيفاطمة حسين غضب حسون2769251522077011

اآلداب/جامعة الكوفة496اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزينب هجران نعمه ذهيب2770251522002052

اآلداب/جامعة الكوفة494اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب علي هاشم كاطع2771251522056127

اآلداب/جامعة الكوفة494اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى حسن عبد النبي عبد الرضا2772251521024420

اآلداب/جامعة الكوفة493اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمقدس أحمد فاضل خرباط2773251522086262

اآلداب/جامعة الكوفة492اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء ناظم ناصر حسين2774251522086149

اآلداب/جامعة الكوفة490اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرقية صاحب حمزه صياح2775251522080095

اآلداب/جامعة الكوفة490اعدادية المنار االهلية للبنينادبياحمد هاشم خيون محمد2776251521022003

اآلداب/جامعة الكوفة488اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسرور عاد حاكم مدفون2777251522056146

اآلداب/جامعة الكوفة487اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيقصي حيدر حميد عبد الرضا2778251521116071

اآلداب/جامعة الكوفة487اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعمار عبد السالم عبد الساده حسين2779251521002141

اآلداب/جامعة الكوفة486اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه حسن هادي عبد الحسين2780251522089027

اآلداب/جامعة الكوفة486اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين رحمن عوفي سلمان2781251522078014

اآلداب/جامعة الكوفة484اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب حبيب جدران عبد2782251522086153

اآلداب/جامعة الكوفة484اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعزيز جمال جودي ديوان2783251521032017

اآلداب/جامعة الكوفة484اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد عبد الزهرة حسين علوان2784251521012270

اآلداب/جامعة الكوفة484اعدادية الزاكيات للبناتادبيعذراء عالء فرج شاطي2785251522071020

اآلداب/جامعة الكوفة483اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيآيات اسماعيل حسن فهد2786251522056004

اآلداب/جامعة الكوفة482اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمة محمد هادي محسن2787251522079108

اآلداب/جامعة الكوفة482اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد فالح راضي شبيب2788251521032022
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اآلداب/جامعة الكوفة482اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء فرات عباس خضر2789251522086143

اآلداب/جامعة الكوفة479اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد حاكم ضايع حبيب2790251521116082

اآلداب/جامعة الكوفة478اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرغد علي محسن نعمة2791251522089026

اآلداب/جامعة الكوفة478اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرسل يونس جاهل كاظم2792251522085015

اآلداب/جامعة الكوفة477اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين جمال محمد عبد هللا2793251522079023

اآلداب/جامعة الكوفة476اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين حسين ابراهيم عبيد2794251522080035

اآلداب/جامعة الكوفة476اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياسراء اكرم عبد الصاحب حسين2795251522056011

اآلداب/جامعة الكوفة476اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرانيا عماد عباس حسون2796251522086090

اآلداب/جامعة الكوفة475اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيتقى حسين محمد بدر2797251522056051

اآلداب/جامعة الكوفة475اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيورود سلمان حسين علي2798251522086319

اآلداب/جامعة الكوفة474اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعلياء رائد محمد رضا حيدر2799251522086221

اآلداب/جامعة الكوفة472اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء حسين عباس احمد2800251521008062

اآلداب/جامعة الكوفة470اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد حسن خرير عبد الزهره2801251521024014

اآلداب/جامعة الكوفة469اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي كاظم مهوال حمزه2802251521024318

اآلداب/جامعة الكوفة468ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعاصم حسن علي مهدي2803251521158032

اآلداب/جامعة الكوفة467اعدادية الفدائي للبنينادبيحسن عباس حسن علوان2804251521013017

اآلداب/جامعة الكوفة467اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء ظاهر محسن نعمة2805251522086135

اآلداب/جامعة الكوفة465اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيكواكب هادي نعمة عباس2806251522086245

اآلداب/جامعة الكوفة465ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيسجاد باسم مجيد جواد2807251521041005

اآلداب/جامعة الكوفة464اعدادية الزاكيات للبناتادبيآمنه علي عبد حمادي2808251522071001

اآلداب/جامعة الكوفة463اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي رحيم حبشان عبد الرضا2809251521024295

اآلداب/جامعة الكوفة463اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر عبد الحسن عبود برذول2810251521008039

اآلداب/جامعة الكوفة461اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين ناصر محمد رضا2811251522080053

اآلداب/جامعة الكوفة461اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعباس مهدي صالح عويد2812251521116044

اآلداب/جامعة الكوفة461اعدادية البتول المسائية للبناتادبيرسل توفيق عبد حمود جرجيس2813251522170030

اآلداب/جامعة الكوفة460اعدادية االبتهال للبنينادبيعلي عبود حياوي عطيوي2814251521023051

اآلداب/جامعة الكوفة460اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم ثامر علي محمد2815251522056221

اآلداب/جامعة الكوفة459اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيراهي رشيد عبد فريخ2816251521024183

اآلداب/جامعة الكوفة458اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا زينل عوني حسو2817251521024265

اآلداب/جامعة الكوفة458اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيطاهر كامل شاكر وعد هللا2818251521024244

اآلداب/جامعة الكوفة457اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم جواد كاظم جودة2819251522080210

اآلداب/جامعة الكوفة455اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيايات محمد نعمة شريدة2820251522089007

اآلداب/جامعة الكوفة454اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى علي عبد االمير رديف2821251521024431

اآلداب/جامعة الكوفة454اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياكرم جابر شنيار دخيل2822251521116016
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اآلداب/جامعة الكوفة454اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد سعيد سليم كريم راضي2823251521024375

اآلداب/جامعة الكوفة453اعدادية االبراج للبنينادبيكرار خالد محسن حمود2824251521027106

اآلداب/جامعة الكوفة452اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأسماء صالح مهدي هاشم2825251522086009

اآلداب/جامعة الكوفة452ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد حسين سرحان حسن2826251521011068

اآلداب/جامعة الكوفة451اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينهى علي عبود علي2827251522080227

اآلداب/جامعة الكوفة451اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن عبد الهادي عباس عنين2828251521024110

اآلداب/جامعة الكوفة451اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحسان ستار جابر عبد2829251521024006

اآلداب/جامعة الكوفة451اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبياسراء ظاهر حسن محيسن2830251522089005

اآلداب/جامعة الكوفة450اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي صالح نصر حسن2831251521024304

اآلداب/جامعة الكوفة450ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيعباس عريان كاظم صياح2832251521041010

اآلداب/جامعة الكوفة449اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد حسين عبد الجليل حسين2833251521012260

اآلداب/جامعة الكوفة449اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحسان ريسان شجاي لفلوف2834251521116007

اآلداب/جامعة الكوفة447اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيباقر يوسف حسن محمد2835251521004005

اآلداب/جامعة الكوفة446اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين كتاب عبد الحسين سلمان2836251522080047

اآلداب/جامعة الكوفة446اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء فاضل شاكر عبود2837251522078022

اآلداب/جامعة الكوفة446اعدادية القادسية المختلطةادبييونس فاخر كاظم سلمان2838251521111104

اآلداب/جامعة الكوفة445اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيوائل علي عبد االمير حمد2839251521012337

اآلداب/جامعة الكوفة445اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي حسين علوان عبد هللا2840251521012189

اآلداب/جامعة الكوفة445اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيصادق فليح محمد كاظم2841251521116040

اآلداب/جامعة الكوفة444اعدادية االبراج للبنينادبيحسين علي حسين عبد الكاظم2842251521027040

اآلداب/جامعة الكوفة444اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير سعيد صالح عبد علي2843251521024057

اآلداب/جامعة الكوفة442اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفرح فاضل كردي شالكه2844251522089047

اآلداب/جامعة الكوفة441ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيرسول ناصر رحيم منصور2845251521153016

اآلداب/جامعة الكوفة440اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيآيات جالل شاكر مزعل2846251522053004

اآلداب/جامعة الكوفة440اعدادية االبتهال للبنينادبيمحمد هاني محمد باجي2847251521023074

اآلداب/جامعة الكوفة440اعدادية المربد المركزية للبنينادبيكريمه عناد جياد حلو2848251522002083

اآلداب/جامعة الكوفة440اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم فليح حسن عبد2849251522086258

اآلداب/جامعة الكوفة440اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء عقيل معتوق جبار2850251522056103

اآلداب/جامعة الكوفة439اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى علي عبد االمير حمد2851251521012309

اآلداب/جامعة الكوفة439اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيغفران فالح كاظم حنون2852251522056186

اآلداب/جامعة الكوفة439اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرؤى لؤي خالد محمد2853251522058009

اآلداب/جامعة الكوفة439اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعباس سعيد مردان حسين2854251521012160

اآلداب/جامعة الكوفة439اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين كريم صافي حسين2855251522080048

اآلداب/جامعة الكوفة438اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيرياض حسن هادي صالح2856251521032012
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اآلداب/جامعة الكوفة438اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيهديل هاشم عبد االمير عيسى2857251522096021

اآلداب/جامعة الكوفة437اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمزاحم كاظم جياد عبود2858251521150133

اآلداب/جامعة الكوفة437اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنير عائد جفات زاهي2859251521024449

اآلداب/جامعة الكوفة437الخارجيونادبيوسام زهير صالح ناجي2860251521400043

اآلداب/جامعة الكوفة437اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيجنان حسين هادي عباس2861251522056055

اآلداب/جامعة الكوفة436اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمة سامي عبيد دهش2862251522091050

اآلداب/جامعة الكوفة436اعدادية نور الحسين للبناتادبيصهباء حبيب سرحان عليوي2863251522078050

اآلداب/جامعة الكوفة436اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيماجد حميد دردوش موسى2864251521116078

اآلداب/جامعة الكوفة436اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعالء عبد الحسن عبد االمير سلمان2865251521002121

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية الفدائي للبنينادبيعالء عبد زيد عباس كريم2866251521013044

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزمن عطيه شهد صالح2867251522053036

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب علي حمزه عذابه2868251522053052

اآلداب/جامعة الكوفة435ثانوية القدس المسائية للبنينادبيكرار حيدر عباس تايه2869251521152042

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيالمختار اياد عبد الجواد عبد2870251521024046

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن فاضل فليح حسن2871251521024113

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيدعاء مكي محمد جعفر عبد2872251522077005

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيتهاني صالح حمادة صالح2873251522089014

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاطمه محمد حسين حميد عبد2874251522085031

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغفران حميد كاظم عباس2875251522086229

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين عالوي حمزه جواد2876251521002061

اآلداب/جامعة الكوفة435ثانوية الشهداء للبناتادبيوفاء جاسم عبد السادة جاسم2877251522090014

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية االفتخار للبناتادبيآيات فراس سامي داود2878251522079002

اآلداب/جامعة الكوفة435اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب محمد عليوي هادي2879251522079069

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيضرغام صباح مايع احمد2880251521012150

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن سالم جاسم محمد2881251521002045

اآلداب/جامعة الكوفة434الخارجياتادبيصفاء عباس حسين علي2882251522401016

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمرتضى فاضل عدنان عباس2883251521012287

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين ابراهيم هاني عزيز2884251522053019

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن عبد هللا حسن عبود2885251521024109

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيجنان ظاهر حمزة حسين2886251522086065

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياالء علي طاهر عبود2887251522086027

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية االفتخار للبناتادبيشروق حسن جاسم محمد2888251522079082

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياالء محمد محسن حسين2889251522085004

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين نعمان هادي عالج2890251521024148
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اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية الرحمن االهلية للبنينادبيمرتضى عارف شهيد عبد2891251521026010

اآلداب/جامعة الكوفة434للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبياسراء سعد عواد جابر2892251522093005

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفرقان نجاح عبد ياسين2893251521024340

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية القادسية المختلطةادبيأحمد وثيق سالم حميري2894251521111010

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحيدر عادل عبد الكاظم شنشول2895251521002072

اآلداب/جامعة الكوفة434اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعقيل حاتم عبد حسن2896251521012175

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم كاظم عبد الرضا علي2897251522086259

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية االفتخار للبناتادبيعلياء جبار دحام ذياب2898251522079092

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيايمن نوري مرزوك عبد2899251521015005

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرسل ناطق ناجي كاظم2900251522058012

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيميسم قاسم كريم طالل2901251522086266

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيحميده محمد مذهان عبود2902251522085011

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمنير ثامر عبد االمير دحام2903251521150147

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى علي سعيد عباس2904251521024429

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية سيد االنام للبنينادبيزيد لطيف عبد حسين2905251521025060

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية سيد االنام للبنينادبيسمير عبد العالي حسين حمزه2906251521025064

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيروى عبد هللا كاظم مزهر2907251522085017

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينور حيدر حليم رضا2908251522085042

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية المربد المركزية للبنينادبيايناس عامر حاتم فرهود2909251522002013

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحوراء كريم كاظم منسي2910251522002027

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرباب جواد لفته مراد2911251522002031

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعيسى جبار عطيه حسون2912251521004035

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمنير حاتم كريم هادي2913251521002191

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية المربد المركزية للبنينادبيوسام فارس باروخ نعمه2914251521002201

اآلداب/جامعة الكوفة433ثانوية ميسان للبنينادبيمصطفى باقر جواد باقر2915251521011082

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيزهراء عباس عبد الحسن عاشور2916251522075032

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسميرة وليد كمال صالح2917251522080161

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب قائد حسن نعمة2918251522080144

اآلداب/جامعة الكوفة433اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس كريم نصيف جاسم2919251521024257

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الفدائي للبنينادبيعباس هاني عبد الزهره محيسن2920251521013039

اآلداب/جامعة الكوفة432اعداديه امنة الصدر للبناتادبياضواء حيدر غازي سالم2921251522082002

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسجاد عقيل حسوني عكله2922251521012128

اآلداب/جامعة الكوفة432ثانوية المناذرة للبنينادبييوسف احمد محسن عيدان2923251521017049

اآلداب/جامعة الكوفة432ثانوية الكرار المسائية  للبنينادبياحمد عبد الكريم رشيد شهيد2924251521163004
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اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمود شاكر رحيم عبد2925251521020024

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكرار حيدر كريم فرحان2926251521116074

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشعاع عقيل دحام مرهج2927251522086202

اآلداب/جامعة الكوفة432ثانوية ميسان للبنينادبيامير جاسم محمد حسين2928251521011013

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين سالم هادي ظاهر2929251522053012

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمروة حامد عبد زيد حسن2930251522089048

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيريسان رزاق عبد الحسين عبد2931251521004017

اآلداب/جامعة الكوفة432ثانوية ميسان للبنينادبيمصطفى عماد عبد ناهي2932251521011086

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية القادسية المختلطةادبييوسف فاخر كاظم سلمان2933251521111103

اآلداب/جامعة الكوفة432اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسيف حسن علي عبد العباس2934251521012138

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين عالوي ابراهيم يعقوب2935251521012086

اآلداب/جامعة الكوفة431ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيحسن جواد حسن علوان2936251521153008

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي طالب عبد عون نعمه2937251521024305

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبييوسف عباس نعيم هادي2938251521020032

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي محمد حمزه ضعيف2939251521025107

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيوفاء امتحان مهدي هادي2940251522086322

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء علي فرحان سلمان2941251522080123

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهراء قاسم حمودي جاسم2942251522085019

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسيف فالح دكين ابو الجون2943251521024225

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهاجر هادي عبد مهدي2944251522089056

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية سيد االنام للبنينادبيياسر عبد النبي ياسر صيهود2945251521025175

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن علي كاظم عبد2946251521002049

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي محمد مسلم محمد2947251521150098

اآلداب/جامعة الكوفة431اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيتبارك محمد عبد الرضا مهدي2948251522056050

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيصفاء ستار جبار جاسم2949251521012147

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهرة علي محمد هادي2950251522080133

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمنصور محمد شاكر عبد الحسين2951251521012317

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية نور الحسين للبناتادبيتقى هاشم مزيد مزبان2952251522078019

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية القادسية المختلطةادبيعلي حازم مزيد مدفون2953251521111069

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية المنار االهلية للبنينادبيامير حمود حسين خضير2954251521022005

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير محمد علي عبد الحسين حربي2955251521024071

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيبنين حسن عبد زيد كاظم2956251522075012

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيدر فالح حسن مزبان2957251522075020

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيسعد فاخر شاكر حسون2958251521150056
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اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيآنوار محمد شاتي عبود2959251522056003

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية الجزائر للبناتادبيحنين فالح عبد الحسن ناجي2960251522091021

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيياسر محمد عبد علي محمد2961251521024470

اآلداب/جامعة الكوفة430ثانوية تبارك المختلطةادبيعلي حسين عبد الساده وزير2962251521115016

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسجاد حسن نعمان عيسى2963251521002094

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمازن رزاق طاهر حسين2964251521004041

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحمزه عبد االمير حسين جاسم2965251521002065

اآلداب/جامعة الكوفة430اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد محمود عباس شاوردي2966251521027127

اآلداب/جامعة الكوفة429ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيمحمد علي عظم محمد2967251521157043

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاتن فاضل كعيم سماوي2968251522085029

اآلداب/جامعة الكوفة429ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمصطفى زكي حسين ناصر2969251521151144

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد كاظم عبد االمير مطر2970251521024034

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيبسام فاضل سالم لفته2971251521116018

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس عماد يعقوب نعمة2972251521024254

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي رحيم سالم رباط2973251521024296

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأسراء سمير عبد الهادي عبد الكريم2974251522086007

اآلداب/جامعة الكوفة429ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعباس كامل عبد السادة راضي2975251521158034

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامين احمد عبد المجيد محمد2976251521024076

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأنسام بشير كريم سعد2977251522086018

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمرتضى نعيم هاشم عرار2978251521116094

اآلداب/جامعة الكوفة429اعدادية االبراج للبنينادبيحسين عباس كاظم اعور2979251521027035

اآلداب/جامعة الكوفة429ثانوية االسراء للبناتادبينسرين كاظم حمزه مهوال2980251522088016

اآلداب/جامعة الكوفة429ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسين كحيط حسين2981251521152039

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينة مجيد نعمه هاشم2982251522086174

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار عبد الرضا خضير علوان2983251521024353

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية سيد االنام للبنينادبيفالح حسن هادي هويل2984251521025118

اآلداب/جامعة الكوفة428ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيصباح حياوي حسوني حسن2985251521151073

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عبادي دويج سلمان2986251521024062

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية الزاكيات للبناتادبيرفل جاسم حسن عبود2987251522071013

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرؤى يوسف ابراهيم مهدي2988251522080086

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم حمودي عباس محمد2989251522086254

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية القادسية المختلطةادبيمجتبى وهام شعبان عبد االمير2990251521111081

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية المربد المركزية للبنينادبينور نعمه عباس حسن2991251522002096

اآلداب/جامعة الكوفة428ثانوية الصباح للبناتادبيايه رجاء مجيد صالح2992251522064007
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اآلداب/جامعة الكوفة428ثانوية االكرمين للبناتادبيضحى رحيم عبد سرحان2993251522081017

اآلداب/جامعة الكوفة428اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر عبد هللا عبد الزهره راضي2994251521027053

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء ميثم نجم عبود2995251522086148

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى جاسم محمد علي هادي2996251522080249

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى محمد شاكر هادي2997251521012313

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار بشير شاكر مكي2998251521012230

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي مهدي صالح مهدي2999251521022015

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية الياقوت االهلية للبناتادبيغدير حيدر علي حسين3000251522057006

اآلداب/جامعة الكوفة427ثانوية الكرار المسائية  للبنينادبيحسين حسن سالم عسل3001251521163015

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيهاجر عباس عبد الحسين ابو حمود3002251522075069

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية االبراج للبنينادبيذو الفقار جابر محسن هادي3003251521027057

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين جاسم محمد هادي3004251522086040

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية االفتخار للبناتادبيسجى كريم محيسن حمود3005251522079078

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيبنين يحيى حميد موسى3006251522089012

اآلداب/جامعة الكوفة427للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيآيات حيدر سوادي شبالوي3007251522093003

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية االبتهال للبنينادبيحسن عبد هللا مزهر حسين3008251521023024

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية سيد االنام للبنينادبيسيف علي حميد صالح3009251521025068

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسمر منصور محمد علي3010251522086195

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيكاظم منصور محيسن سهو3011251521150106

اآلداب/جامعة الكوفة427اعدادية االبراج للبنينادبيحسام تكليف عبيد كزار3012251521027025

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي حيدر متعب هادي3013251521012191

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبينور صباح عزيز حسين3014251522075066

اآلداب/جامعة الكوفة426النازحاتادبيهديل صباح شكر محمود3015251522501001

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمرتضى هادي قاب سلمان3016251521012290

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية القادسية المختلطةادبيعلي جبار راضي عبد3017251521111068

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء جاسم حميد مراد3018251522086124

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب عباس جبار عطيه3019251522071018

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم علي صاحب باني3020251522080213

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبياسراء محسن ناجي عبد الحمزة3021251522075003

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيآيات حسن محمد مجبل3022251522086022

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى طالب مجباس حسين3023251521024423

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية القادسية المختلطةادبيمحمد عبد العادل عبد الحسن شبول3024251521111088

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزينب عبد االمير حمزه خشان3025251522002048

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن صالح هادي ديوان3026251521002047
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اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد ثامر عبادي محمد3027251521002005

اآلداب/جامعة الكوفة426اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيبالل جميل كريم سعد3028251521012057

التربية االساسية/جامعة الكوفة607اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمريم حمزه حسن سلمان3029251512077189

التربية االساسية/جامعة الكوفة562اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمصطفى رعد تكليف عبد الحسن3030251511015067

التربية االساسية/جامعة الكوفة551اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى علوان تومان جعفر3031251512070339

التربية االساسية/جامعة الكوفة546اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحمزه أحمد هالل جيجان3032251511044098

التربية االساسية/جامعة الكوفة546ثانوية االكرمين للبناتعلميعذراء علي حسين نعمه3033251512081015

التربية االساسية/جامعة الكوفة542اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميايالف فريد عبد الوهاب جوده3034251512077020

التربية االساسية/جامعة الكوفة539اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرقيه هادي مهدي هاشم3035251512084188

التربية االساسية/جامعة الكوفة539ثانوية الفرسان للبنينعلميحسنين علوان جبار علوان3036251511003007

التربية االساسية/جامعة الكوفة535اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد علي محسن شمخي جبار3037251511004078

التربية االساسية/جامعة الكوفة532اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمسلم خضير عباس منصور3038251511022186

التربية االساسية/جامعة الكوفة530اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعباس محمد علي عبد الهادي عبد3039251511002140

التربية االساسية/جامعة الكوفة529اعدادية االمير للبناتعلميافراح مهدي عبيد برهان3040251512083032

التربية االساسية/جامعة الكوفة528اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه احمد عبد الهادي احمد3041251512084394

التربية االساسية/جامعة الكوفة528اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميسيف شاكر علي حسين3042251511014088

التربية االساسية/جامعة الكوفة528اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعساف حسين خير الدين عساف3043251511008274

التربية االساسية/جامعة الكوفة528اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمها رسول عبد األمير محمد سعيد3044251512077203

التربية االساسية/جامعة الكوفة527اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي هاني نوري عودة3045251511044233

التربية االساسية/جامعة الكوفة526اعدادية النجف المركزية للبنينعلميوسام حسين موسى عيسى3046251511001565

التربية االساسية/جامعة الكوفة524ثانوية الثقلين االهلية للبنينعلميمنتظر أحمد عبد الرحيم عبد الحي3047251511043014

التربية االساسية/جامعة الكوفة524اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحمدي قاسم رزوقي حسن3048251511004028

التربية االساسية/جامعة الكوفة523اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي عدنان فاضل عويز3049251511010239

التربية االساسية/جامعة الكوفة523اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعبد هللا فاضل عبد القادر الياس3050251511116136

التربية االساسية/جامعة الكوفة523اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي عبد الرزاق عبد علي غازي3051251511007283

التربية االساسية/جامعة الكوفة521اعدادية واسط للبناتادبيحنين حميد سرحان حمد3052251522066011

التربية االساسية/جامعة الكوفة520اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمنى جهاد كاظم حميدي3053251522056230

التربية االساسية/جامعة الكوفة512اعدادية الفدائي للبنينادبياحمد كريم عبيد جاسم3054251521013007

التربية االساسية/جامعة الكوفة508اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياحالم سوادي موتان شاني3055251522056008

التربية االساسية/جامعة الكوفة506اعدادية نور الحسين للبناتادبيعلياء مع هللا حسن مهدي3056251522078058

التربية االساسية/جامعة الكوفة505اعدادية واسط للبناتادبيمريم عبد االمير حسين جايش3057251522066031

التربية االساسية/جامعة الكوفة499اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي طالب عيدان كاظم3058251521025095

التربية االساسية/جامعة الكوفة498اعدادية واسط للبناتادبيزينب حسن فليح حسن3059251522066021

التربية االساسية/جامعة الكوفة498اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيدعاء مطر حسين دهام3060251522075022
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التربية االساسية/جامعة الكوفة497اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفاطمة اسعد نوري حليحل3061251522056190

التربية االساسية/جامعة الكوفة495اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور منير عباس هادي3062251522086289

التربية االساسية/جامعة الكوفة495ثانوية االنتصار للبنينادبيزين العابدين زهير نعمه سلوم3063251521036010

التربية االساسية/جامعة الكوفة494اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمرتضى عقيل راهي نجم3064251521012286

التربية االساسية/جامعة الكوفة492ثانوية الصباح للبناتادبيزينب كاظم هادي عبد هللا3065251522064038

التربية االساسية/جامعة الكوفة491ثانوية الصباح للبناتادبيمياده سلمان يوسف مهدي3066251522064054

التربية االساسية/جامعة الكوفة491اعدادية المربد المركزية للبنينادبيوالء رحيم نثر عبد زيد3067251521002202

التربية االساسية/جامعة الكوفة490اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحيدر عباس محسن علي3068251521113017

التربية االساسية/جامعة الكوفة490ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيرافد حمادي علي منجف3069251521158025

التربية االساسية/جامعة الكوفة490اعدادية االبراج للبنينادبيعمار كاظم حبيب كاظم3070251521027098

التربية االساسية/جامعة الكوفة490اعدادية القادسية المختلطةادبياحمد عبد الستار عطشان محمد3071251521111004

التربية االساسية/جامعة الكوفة490اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيغيث جميل حسون محمد3072251521012223

التربية االساسية/جامعة الكوفة489اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتهاني هالل باجي عبد3073251522080059

التربية االساسية/جامعة الكوفة489ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسين طالب حميد جاسم3074251521021009

التربية االساسية/جامعة الكوفة489ثانوية الرملة للبناتادبيمها محمد حسين عباس محسن3075251522061033

التربية االساسية/جامعة الكوفة489اعدادية القادسية المختلطةادبيحامد سعيد كريم جلوب3076251521111027

التربية االساسية/جامعة الكوفة488اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعبد مسلم عبد االمير سلمان علي3077251521002114

التربية االساسية/جامعة الكوفة487اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتادبيهند عقيل رسول محسن3078251522077014

التربية االساسية/جامعة الكوفة486اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيساره سالم عبد الواحد احمد3079251522089035

التربية االساسية/جامعة الكوفة485اعدادية االبراج للبنينادبياحمد حسين عوده ملغوث3080251521027002

التربية االساسية/جامعة الكوفة485اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحيدر علي عبد سباح3081251521012104

التربية االساسية/جامعة الكوفة483اعداديه امنة الصدر للبناتادبيساره حسن يعقوب حميدان3082251522082028

التربية االساسية/جامعة الكوفة483اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيرواء علي جياد عبيد3083251522075028

التربية االساسية/جامعة الكوفة483اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي نعمان عباس حسون3084251521004034

التربية االساسية/جامعة الكوفة483اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفاطمه عبد الكريم حبيب حسين3085251522056197

التربية االساسية/جامعة الكوفة483ثانوية الصباح للبناتادبيرجاء علي طاهر خضر3086251522064025

التربية االساسية/جامعة الكوفة482اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي سعيد جبر محمد3087251521025094

التربية االساسية/جامعة الكوفة482اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيصادق جعفر كريم حمزه3088251521012144

التربية االساسية/جامعة الكوفة482ثانوية الرملة للبناتادبيبنين رحيم كاظم شنته3089251522061004

التربية االساسية/جامعة الكوفة481اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعبد الرحمن جفات اهميم فنان3090251521116047

التربية االساسية/جامعة الكوفة479ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعلي نعمه كاظم عالج3091251521158047

التربية االساسية/جامعة الكوفة479اعدادية المربد المركزية للبنينادبيهديل غانم عبد الواحد لفته3092251522002106

التربية االساسية/جامعة الكوفة479اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيأحمد عنون بوهان رجب3093251521015001

التربية االساسية/جامعة الكوفة479اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيباقر كاظم محمد حوم3094251521012055
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التربية االساسية/جامعة الكوفة477اعدادية القادسية المختلطةادبياحمد عايد محسن جاسم3095251521111003

التربية االساسية/جامعة الكوفة477اعدادية القادسية المختلطةادبيعالء حاتم كريم اسيود3096251521111063

التربية االساسية/جامعة الكوفة477ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمحمود فليح حميد حسين3097251521021025

التربية االساسية/جامعة الكوفة473اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينازك فرحان باجي عبد3098251522080222

التربية االساسية/جامعة الكوفة473اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب اياد عبد العباس كاظم3099251522056111

التربية االساسية/جامعة الكوفة472اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين قاسم شعيل عبيد3100251521024127

التربية االساسية/جامعة الكوفة471اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين كريم حمادي باقر3101251521113015

التربية االساسية/جامعة الكوفة471اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسيف عماد كاظم جواد3102251521012143

التربية االساسية/جامعة الكوفة470اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعباس عبد الزهره حسن جاسم3103251521113028

التربية االساسية/جامعة الكوفة470اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيوفاء عبد الكريم حبيب عبد هللا3104251522056273

التربية االساسية/جامعة الكوفة469اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم عبد الحسن عبود حسن3105251521008003

التربية االساسية/جامعة الكوفة469اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء سامي عزيز حسون3106251522080115

التربية االساسية/جامعة الكوفة469اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحمزه محمد فهد جاسم3107251521002066

التربية االساسية/جامعة الكوفة469اعدادية سيد االنام للبنينادبيمنقذ فاخر خضير محمد3108251521025165

التربية االساسية/جامعة الكوفة468اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد سمير عباس فرهود3109251521002088

التربية االساسية/جامعة الكوفة468ثانوية المناجاة المختلطةادبيابراهيم فاضل اسود لطيف3110251521114002

التربية االساسية/جامعة الكوفة468ثانوية المناجاة المختلطةادبيكريم محمود نعمه موشي3111251521114009

التربية االساسية/جامعة الكوفة468اعدادية القادسية المختلطةادبيحسن عماد مسافر جمعه3112251521111032

التربية االساسية/جامعة الكوفة467اعدادية المربد المركزية للبنينادبيهدى رياض مالك صالح3113251522002103

التربية االساسية/جامعة الكوفة466اعدادية المربد المركزية للبنينادبيفاضل رزاق فليح حسن3114251521002145

التربية االساسية/جامعة الكوفة466اعدادية واسط للبناتادبيطيبة حيدر رحيم عباس3115251522066025

التربية االساسية/جامعة الكوفة466اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد رسول محمود احمد3116251521024209

التربية االساسية/جامعة الكوفة466اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيهاني جواد كريم سعد3117251521012334

التربية االساسية/جامعة الكوفة465اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر سليم علوان كاظم3118251522080203

التربية االساسية/جامعة الكوفة465اعدادية نور الحسين للبناتادبيضحى عدنان عليوي طعمه3119251522078053

التربية االساسية/جامعة الكوفة465اعدادية المربد المركزية للبنينادبياستبرق فاضل سلمان والي3120251522002003

التربية االساسية/جامعة الكوفة464اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياسراء زمان علوان اسماعيل3121251522085001

التربية االساسية/جامعة الكوفة464ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيبهاء شاكر داخل نوام3122251521028006

التربية االساسية/جامعة الكوفة464ثانوية ميسان للبنينادبيمصطفى احمد علي نعمة3123251521011081

التربية االساسية/جامعة الكوفة463اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي نعمه جابر عبد3124251521002138

التربية االساسية/جامعة الكوفة463اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيطاهر ارهيف كواك محمد3125251521024243

التربية االساسية/جامعة الكوفة463اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه عبد الرحيم جبار كاظم3126251522096019

التربية االساسية/جامعة الكوفة463اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا دندش عبيد شنته3127251521024263

التربية االساسية/جامعة الكوفة462ثانوية الصباح للبناتادبيغفران ناهض عبد الكاظم حسن3128251522064046
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التربية االساسية/جامعة الكوفة462اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسرى سلمان عبيد فارس3129251522089036

التربية االساسية/جامعة الكوفة462اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي فارس راضي عبد الكاظم3130251521113034

التربية االساسية/جامعة الكوفة461اعدادية القادسية المختلطةادبيباقر محمد بندر عطيه3131251521111021

التربية االساسية/جامعة الكوفة461اعدادية المربد المركزية للبنينادبيهيام سالم عبد زيد عباس3132251522002107

التربية االساسية/جامعة الكوفة461اعدادية االفتخار للبناتادبيانتظار حسين رحيم عبد الخضر3133251522079017

التربية االساسية/جامعة الكوفة461اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي خليل باقر خضير3134251521024293

التربية االساسية/جامعة الكوفة461اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعبد هللا عباس نومي حسن3135251521150077

التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمروه محسن عبد علي هويدي3136251522056218

التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين علي عبد الحسين محمد3137251521012089

التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا محمد عطيه حسين3138251521025081

التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار سعدي عبد الزهرة صالح3139251521012235

التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى شاكر رحيم عبد3140251522078083

التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى سليم مونس كنعان3141251522078082

التربية االساسية/جامعة الكوفة459اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمنى صالح مهدي سهيل3142251522053077

التربية االساسية/جامعة الكوفة459اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد حميد مهدي حمدان3143251521116009

التربية االساسية/جامعة الكوفة459اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء عواد عبيد رباط3144251522079059

التربية االساسية/جامعة الكوفة459ثانوية تبارك المختلطةادبيحسن ثابت عباس منسي3145251521115009

التربية االساسية/جامعة الكوفة459اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمسلم عقيل نعمه علي3146251521113039

التربية االساسية/جامعة الكوفة458ثانوية تبارك المختلطةادبيمحمد فاروق جبار صجم3147251521115021

التربية االساسية/جامعة الكوفة458اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي جواد كاظم عبد3148251521002123

التربية االساسية/جامعة الكوفة458اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد حاكم محي فاضل3149251521002086

التربية االساسية/جامعة الكوفة458اعدادية القادسية المختلطةادبيجاسم محمد شمخي دوري3150251521111023

التربية االساسية/جامعة الكوفة458اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبنين حسين مهدي شمران3151251522085005

التربية االساسية/جامعة الكوفة458اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار خضير كاظم كسار3152251521024348

التربية االساسية/جامعة الكوفة458اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد العباس صادق عبد نور3153251521024312

التربية االساسية/جامعة الكوفة457اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي عبد الحسين عبود عبد الخضر3154251521025098

التربية االساسية/جامعة الكوفة457اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسارة ثائر سعيد حميد3155251522080151

التربية االساسية/جامعة الكوفة457اعدادية القادسية المختلطةادبيعلي عبد الزهره كبر عبد3156251521111075

التربية االساسية/جامعة الكوفة457اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد مكي هادي جواد3157251521012277

التربية االساسية/جامعة الكوفة456اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدعاء رحيم لطيف عليوي3158251522080077

التربية االساسية/جامعة الكوفة456ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيامير عالوي موسى كاظم3159251521151025

التربية االساسية/جامعة الكوفة456اعدادية االفتخار للبناتادبيمسار كامل داود عبد الواحد3160251522079115

التربية االساسية/جامعة الكوفة455اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب دخيل جاسم محمد3161251522080138

التربية االساسية/جامعة الكوفة455اعدادية المربد المركزية للبنينادبيجبار حميد شناوه نعمه3162251521002040
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التربية االساسية/جامعة الكوفة455اعدادية القادسية المختلطةادبيمحسن عالوي شمخي جبار3163251521111083

التربية االساسية/جامعة الكوفة455اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عبد الحسين شاكر علي3164251521024382

التربية االساسية/جامعة الكوفة455اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر خليل باقر خضير3165251521024443

التربية االساسية/جامعة الكوفة455اعدادية القادسية المختلطةادبيعلي رسن كاظم نجيب3166251521111071

التربية االساسية/جامعة الكوفة454اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر حيدر ناصر جباره3167251521008121

التربية االساسية/جامعة الكوفة454ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيمحمد سعيد ظافر سعيد حميد3168251521041015

التربية االساسية/جامعة الكوفة454اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين عبد الهادي نجم عبد3169251521116024

التربية االساسية/جامعة الكوفة454ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي كاظم ظاهر حبيب3170251521151098

التربية االساسية/جامعة الكوفة454اعدادية المربد المركزية للبنينادبيهبه يحيى علي شمران3171251522002102

التربية االساسية/جامعة الكوفة454اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينورس مهدي قاب سلمان3172251522089054

التربية االساسية/جامعة الكوفة454اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينيران مردان دغيم براك3173251522086293

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي راشد حمزه حسن3174251521024294

التربية االساسية/جامعة الكوفة453ثانوية المناذرة للبنينادبيعباس حميد ناصر ملوح3175251521017024

التربية االساسية/جامعة الكوفة453ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعبد هللا محمد حسين رمان3176251521021015

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين خالد كاظم عباس3177251522080039

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر علي حسين تركي3178251521024166

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد الباقر نجم عبد هللا حسون3179251521024364

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء جاسم محمد مبارك3180251522078032

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمنتظر باسم طوير حمزه3181251521113040

التربية االساسية/جامعة الكوفة453اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمرتضى سعد عباس زاير3182251521004045

التربية االساسية/جامعة الكوفة452اعدادية الفدائي للبنينادبيكرار عبود حسين عبود3183251521013063

التربية االساسية/جامعة الكوفة452اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسين جاسم محمد3184251521024368

التربية االساسية/جامعة الكوفة452اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحيدر عبد مجارح جياد3185251521012103

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبة رحيم سعيد عواد3186251522086300

التربية االساسية/جامعة الكوفة451ثانوية ميسان للبنينادبيعباس سامي منسي كاظم3187251521011045

التربية االساسية/جامعة الكوفة451ثانوية الصباح للبناتادبيزهراء طاهر جاسم حسون3188251522064029

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدعاء رياح كاظم حميدي3189251522080078

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيايمان كاظم حمزة عبود3190251522075008

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية القادسية المختلطةادبيامير علي هادي عبد3191251521111017

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنان علي مهدي حسن3192251522086070

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيطارق ناظم محمد شعبان3193251521004025

التربية االساسية/جامعة الكوفة451اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزين العابدين كامل عبادي حسين3194251521024201

التربية االساسية/جامعة الكوفة450اعدادية الجزائر للبناتادبيسجى فاضل جبر حسين3195251522091041

التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية االبراج للبنينادبيعلي حيدر جمعه رومي3196251521027085
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التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية االبراج للبنينادبيحسن محسن مغيض مطر3197251521027029

التربية االساسية/جامعة الكوفة449ثانوية ميسان للبنينادبيعلي مالك جدران عبد3198251521011056

التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة فاضل عبد االله حسين3199251522080190

التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي ساجي زاير محيسن3200251521012195

التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عطيه كريم جاسم3201251521024143

التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية القادسية المختلطةادبيعالوي محمد عبد نور سربوت3202251521111067

التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمرتضى حميد طحوار محمد3203251521012283

التربية االساسية/جامعة الكوفة448ثانوية الشهداء للبناتادبيحنين جاسم محمد جاسم3204251522090004

التربية االساسية/جامعة الكوفة448اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيامير جواد كاظم ردام3205251521012040

التربية االساسية/جامعة الكوفة448اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمرتضى ناجح فضاله سلمان3206251521002183

التربية االساسية/جامعة الكوفة448اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين موسى رحيم كاظم3207251521002063

التربية االساسية/جامعة الكوفة448اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي عبد الحر مردان ستار3208251521113032

التربية االساسية/جامعة الكوفة447ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعلي فليح عنيد مدلول3209251521153038

التربية االساسية/جامعة الكوفة447اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيياسر سمير عبد الهادي عبد الكريم3210251521012340

التربية االساسية/جامعة الكوفة447اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحيدر محمد عبد الرضا حسين3211251521002076

التربية االساسية/جامعة الكوفة447اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسنين خضير عباس ابراهيم3212251521008028

التربية االساسية/جامعة الكوفة447اعدادية القادسية المختلطةادبيحسين امان عبيدش حسين3213251521111034

التربية االساسية/جامعة الكوفة446اعدادية القادسية المختلطةادبيبشير رزاق رضا حميري3214251521111022

التربية االساسية/جامعة الكوفة446اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيعلياء صفاء علي منسي3215251522056180

التربية االساسية/جامعة الكوفة445اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيبنين حسين جبار نعمة3216251522089009

التربية االساسية/جامعة الكوفة445اعدادية المنار االهلية للبنينادبيياسر جبار جاسم محمد3217251521022020

التربية االساسية/جامعة الكوفة445اعدادية الفدائي للبنينادبيمهند ظاهر محسن طرخان3218251521013078

التربية االساسية/جامعة الكوفة444اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى عباس عبد الكريم حمدان3219251521024406

التربية االساسية/جامعة الكوفة444اعدادية االفتخار للبناتادبيرويده اياد عبد كاظم3220251522079051

التربية االساسية/جامعة الكوفة444اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد ازهر حارس علوان3221251521002004

التربية االساسية/جامعة الكوفة444اعدادية الفدائي للبنينادبياحمد صباح جابر ظاهر3222251521013006

التربية االساسية/جامعة الكوفة443اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي كريم جاسم مجلي3223251521012209

التربية االساسية/جامعة الكوفة443اعدادية سيد االنام للبنينادبيمسلم عقيل حريجه شريف3224251521025152

التربية االساسية/جامعة الكوفة443اعدادية المربد المركزية للبنينادبيشمم خليل ابراهيم شوبان3225251522002063

التربية االساسية/جامعة الكوفة443اعدادية القادسية المختلطةادبيجبار كريم محمد تايه3226251521111025

التربية االساسية/جامعة الكوفة443اعدادية القادسية المختلطةادبيسيف علي حسين هادي3227251521111052

التربية االساسية/جامعة الكوفة443اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن فالح جالي عنين3228251521024114

التربية االساسية/جامعة الكوفة442اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد االمير جبر فنجان3229251521024309

التربية االساسية/جامعة الكوفة442اعدادية القادسية المختلطةادبياحمد ماجد بالل ابراهيم3230251521111009
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التربية االساسية/جامعة الكوفة442ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيكرار عبد هللا جبر حسين3231251521153049

التربية االساسية/جامعة الكوفة441اعدادية االبراج للبنينادبياحمد عدنان توفيق حسن3232251521027006

التربية االساسية/جامعة الكوفة441اعدادية االفتخار للبناتادبيهاجر اسعد حسين ظاهر3233251522079126

التربية االساسية/جامعة الكوفة441اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسن سعيد مهدي3234251521024365

التربية االساسية/جامعة الكوفة441ثانوية ميسان للبنينادبيميثم عقيل كنعان جواد3235251521011092

التربية االساسية/جامعة الكوفة440اعدادية واسط للبناتادبيهبه حيدر محمد علي جاسم3236251522066037

التربية االساسية/جامعة الكوفة440اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عبد الحسين قهار عبد3237251521024063

التربية االساسية/جامعة الكوفة440اعدادية االبراج للبنينادبيسيف عوده عبد زيد رومان3238251521027064

التربية االساسية/جامعة الكوفة440اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهديل شاكر عبد السجاد شاكر3239251522080259

التربية االساسية/جامعة الكوفة440ثانوية المناجاة المختلطةادبيعماد عبد العالي فاهم حسن3240251521114008

التربية االساسية/جامعة الكوفة440اعدادية القادسية المختلطةادبيجاسم محمد علي كاظم حمد3241251521111024

التربية االساسية/جامعة الكوفة440اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيثامر شنباره حمزه هادي3242251521008024

التربية االساسية/جامعة الكوفة440ثانوية المناذرة للبنينادبيعارف احمد فرحان علوان3243251521017022

التربية االساسية/جامعة الكوفة439ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي جاسم عبد داخل3244251521152033

التربية االساسية/جامعة الكوفة439اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي حافظ عيسى خضير3245251521032018

التربية االساسية/جامعة الكوفة439ثانوية الصباح للبناتادبيغفران باسم حسين عبادي3246251522064045

التربية االساسية/جامعة الكوفة439ثانوية الصباح للبناتادبياماني سليم محمد سوادي3247251522064005

التربية االساسية/جامعة الكوفة439اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم عقيل موسى عباس3248251521024413

التربية االساسية/جامعة الكوفة438اعدادية االبراج للبنينادبيمحسن سلطان تاجر فريخ3249251521027113

التربية االساسية/جامعة الكوفة438اعدادية االبراج للبنينادبيياسر فرحان حسين لطيف3250251521027150

التربية االساسية/جامعة الكوفة438اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيدعاء عمار عبد عبد الواحد3251251522086084

التربية االساسية/جامعة الكوفة438اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيوليد عماد عباس حميد3252251521024468

التربية االساسية/جامعة الكوفة438اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد علي يوسف كاطع3253251521002170

التربية االساسية/جامعة الكوفة438ثانوية الخوارزمي للبنينادبياحمد عبد المهدي عبد العظيم كاظم3254251521021003

التربية االساسية/جامعة الكوفة438اعدادية الياقوت االهلية للبناتادبيحوراء جواد شمس محمد3255251522057002

التربية االساسية/جامعة الكوفة437اعدادية االبراج للبنينادبيامير رعد شاكر محمد علي3256251521027012

التربية االساسية/جامعة الكوفة437ثانوية القدس المسائية للبنينادبيسيف كاظم تاجر فريخ3257251521152024

التربية االساسية/جامعة الكوفة437ثانوية تبارك المختلطةادبيازهر جعفر علي سلمان3258251521115004

التربية االساسية/جامعة الكوفة437اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبينعمه صالح ايوب صالح3259251521004048

التربية االساسية/جامعة الكوفة437اعدادية االفتخار للبناتادبيضحى بدر كطران ساجت3260251522079088

التربية االساسية/جامعة الكوفة437اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسالم احمد كاظم عسكر3261251521002099

التربية االساسية/جامعة الكوفة437اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيزيد عبد علي داود زغير3262251521150049

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصباح سالم كاظم عبد3263251521024233

التربية االساسية/جامعة الكوفة436ثانوية الصباح للبناتادبيمريم حمودي علوان حسين3264251522064050
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التربية االساسية/جامعة الكوفة436ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيحسن عادل شهيد عبد علي3265251521153009

التربية االساسية/جامعة الكوفة436ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي عدنان ابراهيم عبد زيد3266251521151095

التربية االساسية/جامعة الكوفة436ثانوية ميسان للبنينادبيمنتظر محمد ديلي كاظم3267251521011090

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية االبراج للبنينادبيحسين علي سوادي خليوي3268251521027041

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيصبيح مطلك عبطان دريس3269251521150063

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى جواد نعمه سلمان3270251521012299

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيامير صبيح نعمه سلمان3271251521012044

التربية االساسية/جامعة الكوفة436ثانوية المناذرة للبنينادبيحيدر حسن كريم هاشم3272251521017015

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية االفتخار للبناتادبيياسمين نجاح فاضل محسن3273251522079141

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية االفتخار للبناتادبيسجى غالب عبد الساده ذياب3274251522079077

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية القادسية المختلطةادبيامير كريم عبد هللا عبد الحسين3275251521111019

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية المربد المركزية للبنينادبيداليا عقيل زباله عباس3276251522002029

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعبد عزيز حلواص محمد3277251521002113

التربية االساسية/جامعة الكوفة436اعدادية الجزائر للبناتادبيبنين حمودي عيدان صالح3278251522091012

االثار/جامعة الكوفة528ثانوية الفرسان للبنينعلميعلي حسين عبيد بنيان3279251511003018

االثار/جامعة الكوفة515ثانوية التفوق االهلية المسائية للبنينعلميليث نعيم عبد الحسن سراج3280251511161021

االثار/جامعة الكوفة495اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير اكريم عبد الحسين جاسم3281251521024051

االثار/جامعة الكوفة483اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين قحطان ناهي سعدون3282251521002062

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة635اعدادية االمير للبناتعلميضحى عارف كامل عبد االمير3283251512083231

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة627اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور حيدر احمد تولي3284251512059512

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة626ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرح فاضل عباس خضير3285251512062469

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة625ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأديان نمير محسن هادي3286251512062007

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة620.2ثانوية المتميزاتعلميمريم نسيم يوسف صادق3287251512074038

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة619ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء فرقد ضياء حسن3288251512087039

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة615.4ثانوية المتميزاتعلميأرجون احمد نوري عبد المحسن3289251512074001

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة612اعدادية االمير للبناتعلميزينب محمد عبد هللا عبادي3290251512083185

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة609اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرقية شاكر رحيم طالب3291251512096055

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة608ثانوية الرملة للبناتعلميصابرين علي كامل نفط3292251512061024

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة602اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمريم أسود عبد العباس محيمد3293251512070278

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة601اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميوفاء عباس حسين حميد3294251512084564

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة600ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميعبير فالح رزاق جعفر3295251512087061

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة598اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين علي سلطان ضامن3296251511007130

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة596ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور شاكر نعمة مزعل3297251512062550

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة595اعدادية المنار االهلية للبناتعلمياالء ثائر ناقد رشيد3298251512058014
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التخطيط العمراني/جامعة الكوفة593اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمنتظر عباس محمد مهدي3299251511002256

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة592اعدادية االمير للبناتعلميبنين حسين عبد االمير عبد زيد3300251512083058

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة592اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمياماني جمال الدين عبد المنعم عبد المحسن3301251512053008

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة591اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين عباس صالح طاهر3302251512059131

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة590اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميحنين محمد جاسم حمادي3303251512096041

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة590اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد مسلم عبد العظيم عبد العباس3304251511007040

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة590اعدادية الزاكيات للبناتعلميرقيه ناصر حسن عيسى3305251512071008

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة589اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعباس ميثم جواد موسى3306251511044162

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة586اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينبأ رحمان محمد جواد راضي3307251512084484

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584.7ثانوية المتميزينعلميمحمد علي نعمان امين3308251511035046

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد غسان عدنان حميدي3309251511007389

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميزين العابدين عباس رحيم عصواد3310251511044130

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميرسل محمود علي ماضي3311251512057059

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة582ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزينب حسن جعفر محمد3312251512067035

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة581ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين عالء فاضل ظاهر3313251511031097

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميتقى احمد موسى نعمه3314251512087019

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580اعدادية المنار االهلية للبنينعلميجعفر محمد سعيد عبد الزهره3315251511022033

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580اعدادية المربد المركزية للبنينعلميغدير عادل شنان صحن3316251512002129

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبريهة سعد كاظم عبود3317251512062080

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة579اعدادية القادسية المختلطةعلميعلي داخل حسون جبر3318251511111048

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة579اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينرجس كميت منصور عبد المحسن3319251512084496

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة578ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب مصطفى محمد كامل3320251512062313

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة578اعدادية االمير للبناتعلميآيات ضياء كريم كاظم3321251512083013

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة577اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمريم علي كاظم عبد3322251512070283

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة576اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميثائر نعمه جابر حسين3323251511044060

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة576اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين عدنان عبد زيد رضا3324251511008149

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهالة حسن جواد جبر3325251512062576

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي حسين محمد حسين3326251511009335

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميضياء حسن عبد الخضر مجيد3327251511044151

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلمينور فالح محمد موسى3328251512096128

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسين كامل عبد نور ساجت3329251511014054

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميسجاد كاظم جبار حمزة3330251511044141

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمسلم معين غانم كاظم3331251511014202

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة573ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهبة معين عباس حبيب3332251512062582
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التخطيط العمراني/جامعة الكوفة573ثانوية بانيقيا للبنينعلميمرتضى حميد احمد حسين3333251511031287

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572اعدادية المنار االهلية للبناتعلميسارة طالب صباح عبد السيد3334251512058110

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572ثانوية بانيقيا للبنينعلميأمير محمود عبد الحسن عيدان3335251511031009

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572ثانوية بانيقيا للبنينعلميميثم قحطان محسن علي3336251511031322

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571.7ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء راضي سهر محيسن3337251512062234

الفقه/جامعة الكوفة548ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفخر الهدى علي كاظم منهي3338251512062463

الفقه/جامعة الكوفة523اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميكرار عبد هاني كاظم عبد الحسن3339251511008354

الفقه/جامعة الكوفة519ثانوية بانيقيا للبنينعلميضرغام حسن عزيز هاشم3340251511031165

الفقه/جامعة الكوفة519اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميزين العابدين عبد الحسين كامل عبد الحسين3341251511015026

الفقه/جامعة الكوفة516اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميهناء عبد الحسين خضير عباس3342251512076217

الفقه/جامعة الكوفة512اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلمياحمد محمد جبوري حمود3343251511026014

الفقه/جامعة الكوفة507اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمسلم عقيل فرج حسن3344251511012191

الفقه/جامعة الكوفة506اعدادية القادسية المختلطةعلميذكرى نعمه عبود بالسم3345251512111026

الفقه/جامعة الكوفة506اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضحى سعدي ناصر عبد الساده3346251512084364

الفقه/جامعة الكوفة506اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد قاسم جبار كاظم3347251511022164

الفقه/جامعة الكوفة571اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرؤى عباس كاظم شمران3348251522056075

الفقه/جامعة الكوفة514اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي معين اسماعيل مجيد3349251521012215

الفقه/جامعة الكوفة514اعدادية المربد المركزية للبنينادبيجيهان علي هادي كاظم3350251522002022

الفقه/جامعة الكوفة501اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب حسين حيدر علي3351251522053050

الفقه/جامعة الكوفة497اعدادية االفتخار للبناتادبيساره محمد نعمه حسان3352251522079075

الفقه/جامعة الكوفة495اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا مكن راضي دهش3353251521025082

الفقه/جامعة الكوفة494ثانوية المناذرة للبنينادبيحيدر عبادي سهر سلمان3354251521017016

الفقه/جامعة الكوفة493اعدادية القادسية المختلطةادبيهاشم علي حمزه مهدي3355251521111100

الفقه/جامعة الكوفة493اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعالء حسين مهدي عزيز3356251521002118

الفقه/جامعة الكوفة488اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكرار حيدر كريم حسين3357251521004037

الفقه/جامعة الكوفة486ثانوية الرملة للبناتادبيانعام حسين بناي حميد3358251522061001

الفقه/جامعة الكوفة483ثانوية الخوارزمي للبنينادبيسعد رحمن عبد الزهره سهر3359251521021011

الفقه/جامعة الكوفة477اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسهام حسن محمد احمد3360251522089039

الفقه/جامعة الكوفة473اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء حميد عبد مسلم حميد3361251522091031

الفقه/جامعة الكوفة471اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين حيدر عبد االمير عسر3362251522056036

الفقه/جامعة الكوفة469اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيزهراء عباس كاظم مهنا3363251522075033

الفقه/جامعة الكوفة465اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي نعمان هادي عالج3364251521024326

الفقه/جامعة الكوفة462اعدادية الجزائر للبناتادبينور الهدى فراس بدر مكطوف3365251522091062

الفقه/جامعة الكوفة461ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيحسين حسن كريم خشان3366251521158020
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الفقه/جامعة الكوفة460اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكاظم علي كاظم عباس3367251521024343

الفقه/جامعة الكوفة458اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي محي نظيف3368251521024392

الفقه/جامعة الكوفة457اعدادية نور الحسين للبناتادبيزمن رضا عبد الزهرة محمد3369251522078031

الفقه/جامعة الكوفة454اعدادية االفتخار للبناتادبيمروة حيدر ياسر علوان3370251522079109

الفقه/جامعة الكوفة453اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد مكي عبد الحسين جاسم3371251521024397

الفقه/جامعة الكوفة452اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى عبود جاسم محمد3372251521012307

الفقه/جامعة الكوفة451ثانوية االكرمين للبناتادبيآيات رمضان محمد عباس3373251522081001

الفقه/جامعة الكوفة450اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور عدنان عيسى عبد هللا3374251522056250

الفقه/جامعة الكوفة449اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء تحسين عمران موسى3375251522086123

الفقه/جامعة الكوفة449اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم عقيل حميد جعفر3376251521024412

الفقه/جامعة الكوفة448اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسجاد داخل عبد زيد عباس3377251521012124

الفقه/جامعة الكوفة448للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيحنين احمد كاظم كريم3378251522093018

الفقه/جامعة الكوفة447اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر عبد هللا خضير3379251522053040

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية ميسان للبنينادبيمسلم عبد االمير محمد احمد3380251521011079

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمصطفى عبد العباس حربي داير3381251521150141

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمروة جمال الدين طاهر محمد3382251522080205

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية ميسان للبنينادبيامير زامل رشيد يوسف3383251521011015

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد ناصر جساب كاظم3384251521025014

الفقه/جامعة الكوفة443اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصادق سمير عيدان كريم3385251521024230

الفقه/جامعة الكوفة442اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهدى زهير غني مزعل3386251522056268

الفقه/جامعة الكوفة440ثانوية الصباح للبناتادبيحوراء حسن محمد ضمد3387251522064019

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمريم جواد عبد الزهره حمزه3388251522002088

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد نوماس عواد عطيه3389251521025148

الطب/جامعة تكريت682اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد عبيد كاظم محمد3390251511007025

الطب/جامعة تكريت682ثانوية بانيقيا للبنينعلميحيدر اسعد راضي عبيد3391251511031112

الطب/جامعة تكريت681ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد كريم بريهي مهدي3392251511031278

طب االسنان/جامعة تكريت673.6ثانوية المتميزينعلميمحمد حيدر رحيم وهاب3393251511035041

طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشاه زنان هيثم جواد شاكر3394251512062365

طب االسنان/جامعة تكريت670اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميندى صالح خضر أحمد3395251512086116

الصيدلة/جامعة تكريت672ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميامير غالب صبحي يوسف3396251511034013

الصيدلة/جامعة تكريت671اعدادية المربد المركزية للبنينعلميجعفر منعم عبد الحسين عبد زيد3397251511002047

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميطه كامل خضير عباس3398251511009276

الصيدلة/جامعة تكريت669ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عبد الرضا عبد الحسن محشم3399251512062247

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية االمير للبناتعلميزينب عبد الرضا عبد الحسن محشم3400251512083178
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الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم هادي عباس مرزة3401251512062502

الصيدلة/جامعة تكريت668ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميرسل صالح مهدي حمزه3402251512087027

الهندسة/جامعة تكريت638اعدادية القادسية المختلطةعلميهاجر راضي كريم محمد3403251512111065

الهندسة/جامعة تكريت619ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدينا سعدون عبد الهادي سعدون3404251512062159

الهندسة/جامعة تكريت608اعدادية القادسية المختلطةعلميعبد هللا راضي كريم محمد3405251511111046

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميضرغام طاهر عسل حمزه3406251511010157

الحقوق/جامعة تكريت522اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي اياد هادي عبد علي3407251511009321

الحقوق/جامعة تكريت476اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيصفا عبد الكريم حمد علوان3408251522075051

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت663ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد صالح عزوز حالوب3409251511031262

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662اعدادية القادسية المختلطةعلميعلياء احمد كاظم حسون3410251512111049

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد جايش مطر حسين3411251511031251

العلوم االسالمية/جامعة تكريت444اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميجعفر احمد كريم هادي3412251511008093

الطب/جامعة القادسية689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين عبد الرضا عبد الحسن محشم3413251512062093

الطب/جامعة القادسية688اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميزينب حيدر وحيد جليل3414251512075031

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي هالل حبيب سلمان3415251511009390

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية المعارف للبناتعلميصفاء عقيل حسوني جاسم3416251512060030

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميليلى كاين جيثوم دوحي3417251512084435

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء تحسين ناجي حسين3418251512057065

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية بانيقيا للبنينعلميياسر خالد عبد الهادي عبد الزهره3419251511031335

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرواء رياض عبد الحسن عبيدة3420251512062207

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية االمير للبناتعلميزينب تحسين علي حسين3421251512083171

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية واسط للبناتعلميفاطمه عباس شاكر محمود3422251512066046

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية بانيقيا للبنينعلميليث عبد الحسن عبد الرسول رزاق3423251511031246

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميحنين نجم عبد مسلم كاظم3424251512070090

الصيدلة/جامعة القادسية674.2ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرفيف زهير جابر جعفر3425251512062189

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميتحسين ناظم عطشان وحيدح3426251511004013

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأديان محمد علي حنون عبد علي3427251512062005

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية بانيقيا للبنينعلميزيد عقيل كامل محمد3428251511031135

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميكمال حسن منديل عبد3429251511044251

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرى عمار كامل حاتم3430251512062354

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب جاسم محمد علي3431251512062282

الهندسة/جامعة القادسية657ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزهراء هاتف فالح حسن3432251512067033

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى كريم محمد كريم3433251511009568

العلوم/جامعة القادسية549اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميرضا فاضل صالح علي3434251511008199

188 من 101صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة القادسية548اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعباس سعد شمران ياسر3435251511010171

العلوم/جامعة القادسية548اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفرح عبد الحسين شاكر محمود3436251512057151

العلوم/جامعة القادسية546.3ثانوية المتميزينعلمياسالم تحسين رسول محمد رضا3437251511035005

العلوم/جامعة القادسية546ثانوية ميسان للبنينعلميمرتضى عبيد وادي عبد3438251511011030

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين جواد كاظم ناصر3439251511012052

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية564ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينوره نصير حميد محمد3440251512062571

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميخيزران حسين ذيبان عباس3441251512089014

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحيدر رضا محمد حسن3442251511044103

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشهد محمد حسن كريم3443251512062373

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية559ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد سلوم عيسى خضير3444251511031261

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي حمزه جواد كاظم3445251511031204

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية552اعدادية العزة للبنينعلمياكرم نزار كاظم رحيم3446251511016018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميذكرى نصر جبار خضير3447251512059164

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد سالم ياسر مكاح3448251511007193

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي سالم نعمه حسن3449251511044211

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرائد حبيب مزيح محمد3450251511002096

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسنين حيدر مجيد حميد3451251511012047

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية545ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمرتضى حسين سالم عبد االمير3452251511034084

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعالء رزاق خضير عباس3453251511007255

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميامير سالم محمد اسود3454251511010041

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه حسين حسن حسون3455251512077161

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى مؤيد رحيم طاهر3456251511016191

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمد حيدر كاظم حبيب3457251511014178

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسين حسن حسين علي3458251511022039

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية541اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد يوسف عبد هللا عبد النبي3459251511012185

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين حيدر هادي برق3460251511002063

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميباسم اسماعيل كاظم عبد هللا3461251511116034

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميمحمد سليم داود سلمان3462251511041036

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية القادسية المختلطةعلمياكرم سامي مطير موسى3463251511111010

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي عبد الجبار عليوي كاظم3464251511008296

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمصطفى منخي منصور جادر3465251511116258

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين باسم محمد عليوي3466251512084068

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميظاهر كامل جبر هاشم3467251511008254

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمصطفى محمد جواد جاسم محمد3468251511007432
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل عادل مالك وداعة3469251512062175

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية االمير للبناتعلميبنين مجيد سعدون محمد3470251512083067

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية النجف المركزية للبنينعلميابراهيم محمد عباس سوادي3471251511001008

التقانات االحيائية/جامعة القادسية642ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميامير حيدر رزاق محمد3472251511034011

التقانات االحيائية/جامعة القادسية624اعدادية االمير للبناتعلميمروه حسن كاظم حسن3473251512083278

التقانات االحيائية/جامعة القادسية603اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي نعيم خسران ابو جالي3474251511002177

التقانات االحيائية/جامعة القادسية588ثانوية الثقلين االهلية للبنينعلميعلي حسين محمد حسن باقر3475251511043008

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميغدير صاحب محسن خليف3476251512097036

التقانات االحيائية/جامعة القادسية585ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميرقية حاتم محسن خليف3477251512097016

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميهدى فاضل خماس سلطان3478251512096132

القانون/جامعة القادسية550اعدادية المربد المركزية للبنينعلميياسر عمار عبد الكاظم جاسم3479251511002271

القانون/جامعة القادسية550اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميرافد عامر عزيز ثاجب3480251511116098

القانون/جامعة القادسية565اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس عبد االمير عبد اللطيف حمود3481251521025077

القانون/جامعة القادسية501اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد نعيم خسران ابو جالي3482251521002175

التمريض/جامعة القادسية658اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميزيد حمودي حسين شبيب3483251511044121

االثار/جامعة القادسية499اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميام البنين نزار عبد الصمد حمادي3484251512059048

االثار/جامعة القادسية464اعدادية القادسية المختلطةادبيمخلد قاسم صالح عبد3485251521111091

الطب/جامعة االنبار678اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد غسان كاظم خضير3486251511044291

الطب/جامعة االنبار676.6ثانوية المتميزينعلميسميح عقيل حسين عبود3487251511035023

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية العزة للبنينعلميامير مصطفى عبد العباس عبد الحسين3488251511016029

الصيدلة/جامعة االنبار672اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى حيدر كاظم مهدي3489251511009553

الصيدلة/جامعة االنبار671.5ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى علي محسن عسكر3490251512074047

الصيدلة/جامعة االنبار671اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهاجر سعد علي حول3491251512070327

الصيدلة/جامعة االنبار671ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميهاجر احمد ابراهيم مهدي3492251512087097

الصيدلة/جامعة االنبار670ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعلي ناجي موسى علي3493251511034056

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار586اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين علي حسين غالي3494251511007129

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار586ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن فالح عبد الواحد عزوز3495251511031079

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار585اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي سالم عبد النبي حميد3496251511044210

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار585اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميكرار صالح عبد زيد محمد3497251511010283

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار584اعدادية النصر المركزية للبنينعلميفارس غانم محمد ناشي3498251511007315

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار584اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد كاظم ابراهيم سلمان3499251511004082

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار583ثانوية بانيقيا للبنينعلميحيدر محمد حيدر عبيد3500251511031117

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار582ثانوية بانيقيا للبنينعلميرعد سعد هادي ياسين3501251511031131

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار581اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد وارد محمد حسون3502251511001493
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هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار581اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى حسن زباله عبد هللا3503251511009547

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار580اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحسين احسان علي محمد3504251511044079

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار486اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعصام جاسم كاظم حسين3505251511001281

الحاسوب/جامعة االنبار604اعدادية النجف المركزية للبنينعلميازهر محمود جاسم شبيب3506251511001051

الحاسوب/جامعة االنبار604اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميأمير سالم عبد العباس عبد الحسين3507251511044016

الحاسوب/جامعة االنبار603اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينور الدين داخل محمد جاسم3508251511116274

الحاسوب/جامعة االنبار603اعدادية العزة للبنينعلميحسين مسافر غضب كعيد3509251511016063

الحاسوب/جامعة االنبار602ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى جواد عبد الساده هليب3510251511031297

الحاسوب/جامعة االنبار602ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن حمودي عبد الزهره جابر3511251511031074

الحاسوب/جامعة االنبار601اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميبلسم فاضل عباس حمزه3512251511008083

الحاسوب/جامعة االنبار601اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمصطفى هيثم مزهر صاحب3513251511007435

الحاسوب/جامعة االنبار600اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميشهاب أحمد فاضل خرباط3514251511010146

الحاسوب/جامعة االنبار600اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحسام علي نعمه وناس3515251511026027

الحاسوب/جامعة االنبار598اعدادية الفدائي للبنينعلميحسن ماجد امانه محمد3516251511013023

الحاسوب/جامعة االنبار597اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمصطفى خليل حسين علي3517251511044318

الحاسوب/جامعة االنبار597اعدادية العزة للبنينعلميعبد االمير عامر عبد االمير عبد العباس3518251511016100

الحاسوب/جامعة االنبار596اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد باقر كريم مهدي صالح3519251511022145

الحاسوب/جامعة االنبار596اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي صالح سالم محمد3520251511116155

الحاسوب/جامعة االنبار596اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين محمد سعيد ابراهيم3521251511007140

الحاسوب/جامعة االنبار596اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد علي رسولي لطيف3522251511004076

الحاسوب/جامعة االنبار595اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميضياء طالب حسون حسن3523251511004043

الحاسوب/جامعة االنبار594اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي حسين كريم جبار3524251511009334

الحاسوب/جامعة االنبار593اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميهشام كريم علي سلمان3525251511116277

الحاسوب/جامعة االنبار593اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمنتظر مهدي حسن رسم3526251511007442

الحاسوب/جامعة االنبار592اعدادية النجف المركزية للبنينعلميضرغام رضوان عزيز عبد الحسن3527251511001242

الحاسوب/جامعة االنبار592اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمصطفى نعمة هللا محمد عباس3528251511022203

الحاسوب/جامعة االنبار591اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميكرار حسين جواد كاظم3529251511026092

الحاسوب/جامعة االنبار590اعدادية النصر المركزية للبنينعلمينور مشكور مالح كطيف3530251511007454

الحاسوب/جامعة االنبار589اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى عبد الرسول حميد فالح3531251511008480

الحاسوب/جامعة االنبار589اعدادية الوحدة للبنينعلميعالء حسين خضير عبد الكاظم3532251511005045

الحاسوب/جامعة االنبار588اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميطارق حسين حسن شهيد3533251511008251

الحاسوب/جامعة االنبار587اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعلي عبد االله داود سلمان3534251511026075

الحاسوب/جامعة االنبار587اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي حمزه عبد مسلم محمد3535251511010217

الهندسة/الجامعة العراقية628ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتقى كاظم علي كاظم3536251512062117
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الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحيدر عبد الرزاق ياسين عبد هللا3537251511044104

االعالم/الجامعة العراقية530ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميمصطفى حسن محسن وادي3538251511041042

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيرافت عذاب حمادي عبد3539251521151058

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473اعدادية الرحمن االهلية للبنينادبيضرغام ابراهيم شاكر محمد علي3540251521026002

الطب/جامعة بابل694اعدادية العزة للبنينعلميمحمد علي عبد هادي3541251511016174

الطب/جامعة بابل689اعدادية العزة للبنينعلميرضا قاسم عبد االئمة كاظم3542251511016075

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية النصر المركزية للبنينعلميميثم اسماعيل نعيم عباس3543251511007448

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميسجى محمد طاهر محمد3544251512087055

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزينه احمد خضر احمد3545251512086069

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمينورهان عدنان ناصر حسين3546251512087096

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحنين جاسم محمد عبد3547251512053023

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرقية سعد عبد الكريم علي3548251512062192

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحيدر حسن جبار راضي3549251511007154

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزهراء ياسين طه ياسين3550251512076103

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميغدير حيدر كريم حمزة3551251512086088

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد حسن يحيى مهدي3552251511031145

الصيدلة/جامعة بابل675للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علمياحمد عائد حسين حسوني3553251511033002

الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميجيهان غالب شياع صبح3554251512062124

الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية االمير للبناتعلميسوزان عقيل هاشم أمين3555251512083215

الهندسة/جامعة بابل673اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفدك فالح سعدون احمد3556251512059436

الهندسة/جامعة بابل667.7ثانوية المتميزينعلميعلي زهير كاظم مهدي3557251511035030

الهندسة/جامعة بابل666اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميحنين حيدر غياث الدين محمد علي3558251512077054

الهندسة/جامعة بابل666اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين علي عبد الحسين جبار3559251511007131

الهندسة/جامعة بابل663اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد رحيم صاحب ياسين3560251511007011

الهندسة/جامعة بابل663ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب ناظم عبد المحسن جبار3561251512062314

الهندسة/جامعة بابل662اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميآيات محمد جعفر سلمان كاظم3562251512084013

الهندسة/جامعة بابل662ثانوية بانيقيا للبنينعلميجعفر راضي عبد مهدي3563251511031065

الهندسة/جامعة بابل661اعدادية القادسية المختلطةعلميفرقان محمد كاظم برباز3564251512111055

الهندسة/جامعة بابل659.7ثانوية المتميزينعلميعبد العزيز حسين عويز زكاط3565251511035025

الهندسة/جامعة بابل659ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميطيبة كامل سعيد كاظم3566251512062398

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميايمان علي عبد هللا جواد3567251512084053

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب حيدر حمزه طراد3568251512059264

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمصطفى مالك باقر عبد الحسين3569251511007431

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد عماد هاشم ياسين3570251511026111
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الهندسة/جامعة بابل650اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحسنين حاكم مهدي موسى3571251511004019

الهندسة/جامعة بابل649اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي حسين حمزة عليوي3572251511116148

الهندسة/جامعة بابل647.9ثانوية المتميزاتعلميشهد حليم نعمه حسين3573251512074026

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية بانيقيا للبنينعلميفراس حسين عبد االمير جبر3574251511031234

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية بانيقيا للبنينعلميصادق محمد علي محمد صالح3575251511031161

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحسان انيس جليل صالح3576251511031014

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية االمير للبناتعلمياسراء عالوي عبد الحسين رضا3577251512083026

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلمينبأ عدنان عبد االمير جاسم3578251512096124

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب سامي كريم حسن3579251512084285

الهندسة/جامعة بابل642ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإسراء ناظم عبد المحسن جبار3580251512062017

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأمين انيس جليل صالح3581251511009009

العلوم/جامعة بابل572ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميرضوان فيصل جواد قاسم3582251511042010

العلوم/جامعة بابل557اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميقاسم محمد جاسم محمد3583251511026091

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل638اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد علي لطيف فرج حسون3584251511001475

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل622.3ثانوية المتميزينعلميحسين كامل عبد الواحد خضير3585251511035014

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل619اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد جاسم محمد حمزه3586251511007354

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل619اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميسرى ماجد عبطان غيدان3587251512077133

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل613ثانوية بانيقيا للبنينعلميجعفر ماجد عبد الرحمن يونس3588251511031068

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل604اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينزار منعثر عواد كاظم3589251511116272

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين هشام عباس عبد الكريم3590251511031107

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزهراء كريم جعفر علوان3591251512096073

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلمياحمد حازم حسن درويش3592251511026011

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميياسر عباس ضياع حسين3593251511010393

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل سمير حنون علي3594251512062171

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل593اعدادية االمير للبناتعلميعذراء علي جواد علي3595251512083239

علوم البنات/جامعة بابل546اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسجى عبد الحسين حسن محمد3596251512070194

علوم البنات/جامعة بابل542ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرنا علي محمد لفتة3597251512062200

علوم البنات/جامعة بابل541اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهند هادي عواد عبود3598251512084558

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية الزاكيات للبناتعلمياسماء وسام حسن محمد3599251512071002

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميلهيب وجدي عبد الجبار نعمة3600251512096115

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه سالم جدوع عباس3601251512070248

علوم البنات/جامعة بابل528اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهدى جاسم حسون جاسم3602251512057192

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميازهار حيدر عبد الحسين سعيد3603251512070018

القانون/جامعة بابل556اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميقاسم محمد دريس احمد3604251511116189

188 من 106صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون/جامعة بابل554اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي ضياء عباس حسن3605251511001326

التمريض/جامعة بابل623اعدادية المربد المركزية للبنينعلميلمياء محمد عطا هللا سلمان3606251512002139

الفنون الجميلة/جامعة بابل500اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء أحمد حسين علي3607251512070137

الفنون الجميلة/جامعة بابل491اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمصطفى كاظم حاتم سلطان3608251511044321

الفنون الجميلة/جامعة بابل489اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميجبل فارس جبل كاظم3609251511015011

الفنون الجميلة/جامعة بابل484اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميسمر فالح حسن عليوي3610251512077135

الفنون الجميلة/جامعة بابل480اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميدعاء رافد مجيد حميد3611251512057047

الفنون الجميلة/جامعة بابل456اعدادية سيد االنام للبنينادبيأثير محمد هادي جبر3612251521025001

المسيب/الهندسة/جامعة بابل631ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد وسام شاكر عزوز3613251511031285

المسيب/الهندسة/جامعة بابل603اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمرتضى عامر عبد علي مرزه3614251511007407

المسيب/الهندسة/جامعة بابل603اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمصطفى فراس تكليف عبد زيد3615251511116257

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيالف جواد شنيور مهدي3616251512062054

هندسة المواد/جامعة بابل632اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزينب محمد علي باقر حسين3617251512057088

هندسة المواد/جامعة بابل624ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتبارك عامر طعمة زهوري3618251512062107

هندسة المواد/جامعة بابل622اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزينب عقيل عبد مسلم عبد هللا3619251512057087

هندسة المواد/جامعة بابل619ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحنين علي محمد عبد3620251512062129

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزهراء حيدر جياد لفته3621251512002086

هندسة المواد/جامعة بابل614ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبتول علي عبد الكريم محسن3622251512062072

الطب/جامعة النهرين693.4ثانوية المتميزينعلميمصطفى سعد جمعة عبد السالم3623251511035051

الهندسة/جامعة النهرين661.6ثانوية المتميزاتعلميأشراق مثنى موسى كاظم3624251512074002

الهندسة/جامعة النهرين660اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميفاطمه بشير رسول محمود3625251512086095

العلوم/جامعة النهرين587اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي ايمن محمد حسن عباس3626251511022093

الهندسة/جامعة ديالى623اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد فارس جاسم جابر3627251511009513

الهندسة/جامعة ديالى614اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي حيدر هادي محمد حسن3628251511009339

الفنون الجميلة/جامعة ديالى465ثانوية الفرسان للبنينعلميمنتظر عقيل هادي حساني3629251511003026

الفنون الجميلة/جامعة ديالى459اعدادية المنار االهلية للبناتعلميهاجر صالح رضا راضي3630251512058174

الطب/جامعة كربالء688ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم رزاق عبد الواحد صكر3631251512062495

الطب/جامعة كربالء688اعدادية االمير للبناتعلميأيه صالح عبد صالح3632251512083018

الطب/جامعة كربالء688ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميغدير محمد جبر دريب3633251511034058

الطب/جامعة كربالء686ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمي نسوم جابر شطب3634251512062510

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميمريم فاضل هادي عطيه3635251512076187

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسميه جواد عوده علوان3636251512084335

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء محمد نوري مجيد3637251512062269

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور علي حسين عليوي3638251512084519
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الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة حيدر عبد هللا حسين3639251512062323

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين عالء كريم عبود3640251511031098

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد امين عبد الجليل باش3641251511031248

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد عبد االمير محمد صفر علي3642251511031265

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميجواد صادق جبار علي3643251511034015

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمياسراء فاضل محمد علي حسين3644251512062067

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه عبد هللا كشاش كاظم3645251512083258

الهندسة/جامعة كربالء670ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى محمد جبار طاهر3646251511031304

الهندسة/جامعة كربالء669ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور عبد السالم حنش داود3647251512062554

الهندسة/جامعة كربالء668.7اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي نصير ناظم رحيم3648251511009388

الهندسة/جامعة كربالء667ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميسجاد كميل مهدي محمد3649251511018015

الهندسة/جامعة كربالء667ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميطيبة حليم سالم محمد3650251512062395

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد عبد الكريم جعفر حسين3651251511034074

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية الرملة للبناتعلميمها عبد الزهره عبد علي علي3652251512061031

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميامجد عبد االمير حسين حسن3653251511009071

الهندسة/جامعة كربالء665ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حسن كاظم أسد3654251512062224

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميامير احمد شهاب هادي3655251511116026

الهندسة/جامعة كربالء665ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد عماد صباح عباس3656251511031272

الهندسة/جامعة كربالء665ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد علي نعمه عسل3657251511034078

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه اسعد محمد شريف3658251512083250

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميرشا هاتف هادي عبود3659251512076080

الهندسة/جامعة كربالء663ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسبأ سامي كاظم كريم3660251512062334

الهندسة/جامعة كربالء663ثانوية بانيقيا للبنينعلميزين العابدين علي حميد عبد المجيد3661251511031140

الهندسة/جامعة كربالء663ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي مهدي بربري كشموش3662251511031225

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية بانيقيا للبنينعلميزيد خالد محمد مهدي3663251511031133

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمجتبى سالم عبد تومايه3664251511034062

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية بانيقيا للبنينعلميضرغام ثائر عبد الرزاق محمد سعيد3665251511031163

الهندسة/جامعة كربالء662ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين جواد كاظم حسن3666251512062085

الهندسة/جامعة كربالء661.2ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور محمد حسين عباس محمد3667251512062564

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حيدر سعدي مكي3668251512084218

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسراء طارق حسن عباس3669251512070024

الهندسة/جامعة كربالء661ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرى عبد الحسن منعم جواد3670251512062353

الهندسة/جامعة كربالء661ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميميامين محمد حسين جبار حسين3671251512062511

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميعذراء خالد جليل سالم3672251512053086
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الهندسة/جامعة كربالء660الخارجياتعلميتقى سعد مكي خضير3673251512401005

الهندسة/جامعة كربالء659ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد توفيق هاشم طاهر3674251511034066

العلوم/جامعة كربالء564ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشيماء محسن محمد علي محمد حسين3675251512062376

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660ثانوية المتميزاتعلميسرى كاظم عبد الرضا عبد الساده3676251512074024

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.8ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل عايد داخل محمد3677251512062177

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية الزاكيات للبناتعلميهدى حيدر عريان هادي3678251512071026

القانون/جامعة كربالء512اعدادية القادسية المختلطةادبينظر عبد االمير عبد الحسين سعود3679251521111099

القانون/جامعة كربالء508اعدادية القادسية المختلطةادبيمسلم عبد الكاظم حاتم محمد3680251521111094

التمريض/جامعة كربالء655اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحسنين محمد محسن سلمان3681251511004020

التمريض/جامعة كربالء627اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميسجى صباح قاسم محيبس3682251512116055

التمريض/جامعة كربالء621ثانوية المعارف للبناتعلميغفران حسن كاظم ناجي3683251512060031

التمريض/جامعة كربالء618ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآيات فائق طلب محسن3684251512062046

العلوم السياحية/جامعة كربالء510اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحيدر حامد مهيدي عبود3685251511007153

العلوم السياحية/جامعة كربالء481ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيمؤيد فليح عبد الحسن مغيض3686251521041013

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينبأ عبد الزهرة عبيد زيدان3687251512062521

الهندسة/جامعة ذي قار668ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى رحمن غانم رشيد3688251512062587

الهندسة/جامعة ذي قار668ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين علي ناظم عبد الكاظم3689251511031103

الهندسة/جامعة ذي قار660ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب قحطان حسن سعيد3690251512062311

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمنتظر حيدر فاضل متعب3691251511009586

الهندسة/جامعة ذي قار655اعدادية القادسية المختلطةعلميحسين علي عطشان محمد3692251511111024

الهندسة/جامعة ذي قار649اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياحمد علي جاسم محمد3693251511116013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد قاسم بهلول مبروك3694251511116230

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمحمد حسين ناصر حسين3695251511015056

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548اعدادية الزاكيات للبناتعلميضحى صالح هادي هليل3696251512071016

القانون/جامعة ذي قار550اعدادية النجف المركزية للبنينعلميزيد محمد تومان برهان3697251511001198

القانون/جامعة ذي قار548اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد هيثم عبد الباقي مجيد3698251511007047

االعالم/جامعة ذي قار534اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد مهدي كاظم دوش3699251511001216

االعالم/جامعة ذي قار455ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبياحمد عدنان حسن علي3700251521151010

طب االسنان/جامعة كركوك675اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه عمار محمد عبد الزهره3701251512070125

التمريض/جامعة كركوك598ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل عبد العباس غافل حمزة3702251512062179

الطب/جامعة واسط688ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعباس ماجد خورشيد عارف3703251511034039

الطب/جامعة واسط687ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد مهدي اديب عدنان حبيب3704251511034082

الطب/جامعة واسط685اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميغفران حسين حمزه علي3705251512116062

طب االسنان/جامعة واسط678اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحيدر صالح مسلم جاسم3706251511009189
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الهندسة/جامعة واسط663اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميشهد سالم عبد الشهيد كاظم3707251512084348

الهندسة/جامعة واسط660اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد رضا ضهد صلبوخ حسين3708251511012169

الهندسة/جامعة واسط644اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعبد هللا مهدي نزال حسين3709251511116137

العلوم/جامعة واسط557اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد سالم عباس قاسم3710251511001456

العلوم/جامعة واسط550اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد باقر سالم حميد محسن3711251511002201

العلوم/جامعة واسط549اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد كاظم ثجيل دفار3712251511007394

العلوم/جامعة واسط547اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسن جعفر محسن قنبر3713251511012040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط547اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي صالح مهدي عباس3714251511116156

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط546اعدادية الفدائي للبنينعلميمحمد سعيد جبر عبد علي3715251511013064

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط543اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسيف ناجح رزاق خليل3716251511002115

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط541اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد مكي بشاره شلش3717251511116235

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين علي جواد جاسم3718251511002073

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميايمن سلمان ثجيل منخي3719251511116031

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد علي جبار كاظم3720251511007386

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد الباقر حميد جويد حمدان3721251511001428

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط534اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمسلم فاهم غايب متعب3722251511002236

الطب/جامعة ميسان684ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميمريم عبد الحسن عبدول نجم3723251512092015

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد عبد الحسن كاظم خضير3724251511044287

الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمصطفى محمد خليل عباس3725251511034093

الصيدلة/جامعة ميسان673.5ثانوية المتميزينعلميعلي ازهر حسين عيسى3726251511035027

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672اعدادية النصر المركزية للبنينعلميقاسم عبد االمير حسين ابراهيم3727251511007325

التمريض/جامعة ميسان615اعدادية المربد المركزية للبنينعلميخنساء رحيم عبد اليمه حسن3728251512002049

التمريض/جامعة ميسان613ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين صباح علي حسون3729251512062091

التمريض/جامعة ميسان607اعدادية القادسية المختلطةعلميضحى وسام جاسم ياسر3730251512111046

التمريض/جامعة ميسان606اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميديانا باسم وحيد حسين3731251512053046

التمريض/جامعة ميسان606اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميامنه سالم والي مطرود3732251512096016

التمريض/جامعة ميسان605ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرقية علي طالب حمود3733251512062195

التمريض/جامعة ميسان604اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميمفاز عدنان مجيد كاظم3734251512096120

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين عماد كاظم هادي3735251512077034

الطب/جامعة المثنى685اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميحنان علي حسين حنون3736251512075018

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبنين شياع شرهان سكران3737251512070063

الطب/جامعة المثنى685ثانوية بانيقيا للبنينعلميعمران وجدي كاظم جبار3738251511031232

الطب/جامعة المثنى685ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير كريم عبد هللا عبيد3739251511031046

الطب/جامعة المثنى685ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلمياحمد عبد الرزاق شهاب هادي3740251511034006
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الطب/جامعة المثنى684اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد خميس محمد سرحان3741251511009030

الطب/جامعة المثنى684ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميعلي حسن مهدي علي3742251511042014

الطب/جامعة المثنى684ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزمن كريم عبد هللا عبيد3743251512062212

طب االسنان/جامعة المثنى679اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميغفران فاضل عبد علي مهدي3744251512084389

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسنين جاسم خليل ابراهيم3745251511031084

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميياسر عمار يحيى صاحب3746251511009617

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين كريم جواد كاظم3747251511007136

طب االسنان/جامعة المثنى677.2ثانوية المتميزاتعلميميسره جبار جعفر علي3748251512074042

طب االسنان/جامعة المثنى677اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه حسن مهدي غني3749251512083252

طب االسنان/جامعة المثنى677اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد هادي محمد كمال الدين جواد3750251511009526

طب االسنان/جامعة المثنى677ثانوية بانيقيا للبنينعلميعبد هللا رزاق ابراهيم علي3751251511031182

الصيدلة/جامعة المثنى674ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين علي ديلي كاظم3752251511031101

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميايمان محمد مالك عبد المرتضى اسماعيل3753251512084055

الصيدلة/جامعة المثنى674ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأسراء عبد الخالق عبد الزهرة عاشور3754251512062014

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية النصر المركزية للبنينعلميجعفر خالد جبار عباس3755251511007080

الصيدلة/جامعة المثنى673.6ثانوية المتميزاتعلميزهراء محمد رضا شاكر محمود3756251512074016

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية المتميزينعلميمنتظر جاسم ياسين مهنا3757251511035054

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميرغيد سمير رزاق محمد3758251512086046

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور مهند عبد الجليل جودي3759251512062567

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية العزة للبنينعلميسالم بدر كطران ساجت3760251511016083

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء حسين محيل عبد الرضا3761251512057067

الهندسة/جامعة المثنى667اعدادية المنار االهلية للبناتعلميهبه حبيب فاضل كاظم3762251512058176

الهندسة/جامعة المثنى661ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين سالم عبد الرحيم حسين3763251511031093

الهندسة/جامعة المثنى654اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميجعفر حسين عيدان مطر3764251511044062

العلوم/جامعة المثنى547اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميتبارك هيثم عبد األمير نعمه3765251512096031

العلوم/جامعة المثنى546اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمسلم عقيل خضير رهك3766251511002233

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسين علي حسين جواد3767251511022047

التمريض/جامعة المثنى655ثانوية الفرسان للبنينعلميمرتضى حميد شيال حمزه3768251511003022

التمريض/جامعة المثنى617اعدادية المنار االهلية للبناتعلميسرى عقيل جليخ سلمان3769251512058122

االثار/جامعة سامراء438اعدادية النجف المركزية للبنينعلميقاسم عبد النبي عذاب منشد3770251511001384

االثار/جامعة سامراء421اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير محمد كاظم خليل3771251521024072

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر567اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميحيدر صبار هاشم محمد3772251511030015

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر555اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعماد الدين عبد الرحيم عاشور محمد3773251511116176

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر533اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي مهدي جمعه علوان3774251511002176
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر532اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحسين عواد محيل ميلة3775251511116071

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء640اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمراد حسن غالم حسين محسن3776251511014195

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي حسن ناجي محمد3777251511002153

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد عامر عبد الزهره كيمر3778251511031263

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء599اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسن علوان كاظم عيدان3779251511007098

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء598اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياالء سرحان مكطوف معارز3780251512002016

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء594اعدادية العزة للبنينعلميكريم حاتم جهادي محمد3781251511016151

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء592اعدادية العزة للبنينعلميمحمد حافظ نجاح عبيد3782251511016159

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء585اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد جاسم محمد سلمان3783251511116217

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء580اعدادية العزة للبنينعلميمرتضى عدي عدنان عزوز3784251511016181

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء580اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى ميري محمد جاسم3785251511008493

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء524ثانوية بانيقيا للبنينعلميذو الفقار محمد يحيى حسين3786251511031124

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى كاظم عبد نور علي3787251511008486

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد ضياء نوماس محسن3788251511008402

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء526ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء حسين حمودي قنبر3789251512062136

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء518اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي عبد الزهره حداوي لفته3790251511002163

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمرتضى ماهر نعمه ذهيب3791251511002228

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية االمير للبناتعلميايالف صالح مهدي حسن3792251512083046

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء630اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميغفران عادل كاظم شيحان3793251512059409

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء630ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين علي كامل جالب3794251511031102

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء623.7ثانوية المتميزينعلميحيدر صفاء محمد حسن عبد الزهرة3795251511035018

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء622اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميأحمد محمد حسين كاظم عبد الحسين3796251511010006

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء619اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميجبال واقع شمخي جبير3797251512057033

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء615اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي عبيد جعفر عبود3798251511116159

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين كمال باجي حميدي3799251512062098

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء أحمد جاسم نصيف3800251512062134

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء612اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميانسام حيدر سلمان ذرب3801251512075008

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميمثال عبد علي عوده عبيد3802251512085036

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء606اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء نبيل فاضل محسن3803251512059253

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء606ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرقية حسن غالب محمد نوري3804251512062190

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية المنار االهلية للبناتعلميغفران احمد سلمان حنون3805251512058137

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحازم ميثم نعمه ابراهيم3806251511012037

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء601اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنين مهدي صالح عبد علي3807251512084126

الطب/جامعة نينوى673ثانوية بانيقيا للبنينعلميحيدر احمد موسى عيسى3808251511031111
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الطب/جامعة نينوى670ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميصادق علي حسين حسن3809251511034037

الطب/جامعة نينوى670اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميتبارك وليد ابراهيم ياس3810251512084103

الطب/جامعة نينوى670اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمسلم عباس حمزه أسماعيل3811251511009539

الطب/جامعة نينوى669اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميخديجه حجي ذنون عبو3812251512059152

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء جمال هادي حميد3813251512062221

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531اعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلميمجتبى جميل مانع صحن3814251511032017

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية704ثانوية المتميزاتعلمينور صالح هادي حمود3815251512074050

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى محمد موسى عبد3816251511031309

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه محمد عبد هللا محمود3817251512083263

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية695.9اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهاجر عبد الزهره صبيح بريس3818251512084534

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميروان عدنان كاظم خضير3819251512075025

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.8ثانوية المتميزاتعلمينسرين باسم عبد المنعم عبد المحسن3820251512074045

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.5ثانوية المتميزينعلميعلي رعد عباس محمد3821251511035029

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.4ثانوية المتميزينعلميحيدر فاضل ابراهيم أغـــا3822251511035020

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتقى جاسم محمد هادي3823251512062113

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور حامد محمد حسين عباس3824251512062546

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل عباس حسين خضير3825251512062178

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه مهدي عباس علي3826251512083265

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب سعد هاني محمود3827251512070168

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميسجاد اياد حميد كريم3828251511034036

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية المتميزاتعلميزهراء عبد الكريم مراد علي3829251512074014

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمرتضى عالء كاظم علي3830251511034085

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميصفا عبد الحليم صالح مهدي3831251512084358

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689اعدادية االمير للبناتعلميهدى عبد الحسين رشيد كاظم3832251512083336

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى موسى مزعل علي3833251512062594

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتمارة علي مطرود كاظم3834251512062119

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمرتضى محمد راضي عليوي3835251511004086

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميخديجة كاظم محمد عبد الصاحب3836251512062148

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب هاتف حسن حسون3837251512070184

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688اعدادية واسط للبناتعلميلبانة عماد عبد األمير حسين3838251512066050

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمياديان علي ناجي عطيه3839251512086001

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى علي عبد العباس عبعوب3840251512062542

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.7ثانوية المتميزينعلميعمار محمد جعفر محمد سعيد ابراهيم3841251511035035

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.1ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى هادي مظلوم كاظم3842251512062595
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الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687ثانوية بانيقيا للبنينعلميجاسم محمد جبار ناهي3843251511031062

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينوره راجي حسين سلطان3844251512070324

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهيبت صاحب محمود عبد علي3845251512062605

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى حسن خضير عباس3846251512062584

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميآصال رياض عبد المحسن جبار3847251512096004

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلمياحمد حسن عايد عبد الصاحب3848251511042003

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687ثانوية الرملة للبناتعلميريهام سجاد عباس جاسم3849251512061015

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمينور فاضل حسن كشيش3850251512076204

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميفاطمه توفيق مهدي عبد3851251512092013

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.8ثانوية المتميزاتعلميساره مراد فتوح عطيه3852251512074021

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.2ثانوية المتميزينعلميمحمد حيدر باقر حسن3853251511035040

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميمحمد تقي علي جواد محمد علي3854251511042017

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميساره محمد حودي صالح3855251512086072

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتيسير جواد وداد عبد3856251512062120

التمريض/جامعة تلعفر638اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسين فاضل عباس رضا3857251511014053

التمريض/جامعة تلعفر637اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد ايوب محمد بكتاش3858251511116215

التمريض/جامعة تلعفر636اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي عدنان علي اكبر عبد القادر3859251511002164

التمريض/جامعة تلعفر592اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميهاله يونس مصطفى زين العابدين3860251512116095

التمريض/جامعة تلعفر576اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسكينه حكمت محمد علي3861251512059345

التمريض/جامعة تلعفر553اعدادية االمير للبناتعلمينور تحسين هادي محيسن3862251512083310

التمريض/جامعة تلعفر523اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميمروة عزيز زينل محمد3863251512089042

التمريض/جامعة تلعفر512اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب احمد هاشم ولي3864251512059258

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد راضي عباس سعيد3865251511031258

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميسرور اياد حسين محمد3866251512097030

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672ثانوية بانيقيا للبنينعلميياسر بالسم محمد حسن مصطفى3867251511031333

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحمد باسم علي ناجي3868251511031015

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميزيد محمد عبد الحسين طاهر3869251511012089

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت570ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحسين عالء حسن محمود3870251511034023

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت562اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميشهد عباس مهدي عبد الحسين3871251512059361

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحسن امين محسن مصطفى3872251511007348

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603ثانوية بانيقيا للبنينعلميضرغام فاضل فليح حسن3873251511031166

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمهدي عبد الصاحب احمد حسن3874251511116290

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحمزه علي اكبر حسين علي3875251511116080

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد علي حردان سالم محمد3876251511008411
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب كنعان ولي احمد3877251512059291

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588ثانوية الفرسان للبنينعلميمصعب دفاع شمخي جبير3878251511003025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي محمد تقي كاظم صالح3879251511116168

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعلي عبد الحسين عبد الهادي خضر3880251511026077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميجميل مجيد عباس جعفر3881251511008096

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية المنار االهلية للبنينعلميأمير نعمان جاسم محمد3882251511022005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميعلياء يحيى حمود مرزوك3883251512070236

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد اثير عبد الرضا عبيد3884251511009454

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحسين غانم محسن احمد3885251511004025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير علي فليح حسن3886251511031045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزيد منصور مهدي عجيل3887251511009234

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعباس حميد جعفر خضر3888251511116126

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميقاسم حسن علي عباس3889251511116188

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين عباس حسن مصطفى3890251511010075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمرتضى حسون مدلول عبود3891251511010342

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميوسام ماجد زايد غافل3892251511008528

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميزين العابدين عودة كاظم ديوان3893251511004037

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميشريف عبد الكريم الياس خضر3894251511116113

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542اعدادية المنار االهلية للبنينعلمياحمد عبد الرزاق صاحب احمد3895251511022015

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600ثانوية الحكيم المسائية للبنينعلميازهر عبد هللا معتوق صالح3896251511151008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية النصر المركزية للبنينعلميفاضل هادي عبد الزهره حسين3897251511007318

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487ثانوية الثقلين االهلية للبنينعلميسيف طارق هادي حسن3898251511043007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد شهاب ذياب عبد العباس3899251511008021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميسيف غازي عجالن محمد3900251511008231

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكريم لفته وريوش منشد3901251511116203

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمينور يوسف حسن يوسف3902251512053123

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية القادسية المختلطةعلمينهله محسن عبد مطشر3903251512111062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين نزار محمد رضا حسين3904251512062102

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمروه فراس جاسم عبد الزهرة3905251512059464

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية المعارف للبناتعلميزينب ناهي ريكان خردال3906251512060027

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميصبحي سامي صبحي يوسف3907251511026060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلمياحمد حسون عبد زيد بهير3908251511004007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية العزة للبنينعلمييوسف بدر كطران ساجت3909251511016210

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرنده عبد الكريم كاظم عبيد3910251512084189
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية المنار االهلية للبنينعلميفيصل فايز سفاح حمود3911251511022129

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية المربد المركزية للبنينعلميجواد حسن جواد كاظم3912251511002048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية االمير للبناتعلمياسراء حسين عباس حسين3913251512083023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميوسام عادل محمد جعفر3914251511010387

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحيدر عامر بدر كوثر3915251511010099

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين مهدي حسين علي3916251511008168

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميكرار عماد مسلم شاكر3917251511009427

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعلي كامل عبد هللا ياسر3918251511004062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرضيه علي حسن محمد3919251512084176

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحمد كاظم محمد حسن3920251511150016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء حميد حمزه هاشم3921251512070142

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء عبد االمير كاظم عنيون3922251512058085

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميامير كريم عبد زيد فرهود3923251511008069

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء عظيم مالح حسون3924251512077104

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين علي حسن راضي3925251511002074

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينبأ عالء كاظم رضا3926251512058159

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميكاظم صبحي عطيه كاظم3927251511004068

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية المنار االهلية للبناتعلميسبأ عالء كاظم رضا3928251512058112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية النصر المركزية للبنينعلميفاضل سرحان هادي حبيب3929251511007316

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسناء رياض مجيد جواد3930251512057104

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي زهير طالب جباره3931251511044206

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمهند يوسف حسن يوسف3932251511022210

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميامين شاكر هندي محمد3933251511004011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسيف علي هادي سعيد3934251511001231

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميجعفر هاشم كاظم عبد3935251511015012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياياد موسى حاكم مجيد3936251511008073

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسين محمد جابر صاحب3937251511001156

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467ثانوية المعارف للبناتعلميانوار كريم عبد زيد حسن3938251512060006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسمر كريم عبد الحسين وناس3939251512070210

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياسعد ماجد كريم كاظم3940251511007049

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزيد محمد حسين يوسف مهدي3941251511009233

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية البتول المسائية للبناتعلميزهراء قاسم رحيم علوان3942251512170046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميمصطفى ناظم جميل وزاي3943251511150227

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميدعاء جبار علي راشد3944251512059155
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميتقى صباح نور سلمان3945251512057032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزيد رضا نعمه أحمد3946251511009225

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميفاطمة ظاهر حبيب جبار3947251512096108

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميفرات حسن طالب خشان3948251511026089

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمهدي صالح فاضل محمد3949251511116287

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الفدائي للبنينعلميصفاء سالم عطيه محيسن3950251511013042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456ثانوية الفرسان للبنينعلميحازم فيصل كاظم عكيلي3951251511003006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينجاح حاتم ابراهيم خضر3952251512070303

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب داخل عبود عكظ3953251512053069

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى جاسم شكلوك حسين3954251511022173

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعداديه امنة الصدر للبناتعلميسيبال محمد نور حسن حسين3955251512082055

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية المنار االهلية للبناتعلميحوراء علي عبد الواحد عبد الحسن3956251512058053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية االمير للبناتعلميعلياء مهدي عويد كاشي3957251512083244

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين رحيم متعب ياسين3958251512059092

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية المربد المركزية للبنينعلميساره محمد مطر خضر3959251512002103

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين جواد نجم عبد3960251512059088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى حمزه عبد الكاظم محمد3961251511008474

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب كامل محمود عمران3962251512070178

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد قاسم جوده عبيد3963251511001478

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد نبيل فليح حسن3964251511007043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسرور حاتم عبيد جواد3965251512070201

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء ياس خضير عباس3966251512077107

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية الفرسان للبنينعلميايوب فالح كاظم عكيلي3967251511003003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمسلم حسين غافل عوده3968251511001514

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب محمد رضا عبد الحميد ابراهيم3969251512059295

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور جميل كريم كاظم3970251512059508

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي عبد الجليل فاضل عبد3971251511008297

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميصفاء عبد االمير فالح حسن3972251512076139

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميعلياء سامي ريشان مشرف3973251512084380

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحيدر اياد رشيد جاسم3974251511022052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميرسل فاضل سلمان هاشم3975251512089018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية المربد المركزية للبنينعلميكاظم مطر كناوي عباس3976251511002189

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه حسين تقي عبد هللا3977251512084403

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمالك شهاب أحمد نوح3978251511008369
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد تقي اياد هادي زاير3979251511044265

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميميس منهل عبودي فهد3980251512057165

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعداديه امنة الصدر للبناتعلميناريمان حسن دخيل حمو3981251512082073

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي حسين عباس يونس3982251511008288

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد عبد العزيز عباس ولي3983251511002010

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرسل محمد عباس عبود3984251512077076

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء مهدي محسن مهدي3985251512070157

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية البتول المسائية للبناتعلميوسن هادي جبير صياح3986251512170124

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميسجى نبهان عناد راضي3987251512086074

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينة فالح حسن ستار3988251512058107

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء كريم نواص مطرود3989251512059244

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الوحدة للبنينعلميعقيل علي هاتف مريهج3990251511005044

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمروة كاظم محمد علي3991251512116076

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء حسن طاهر جبر3992251512059209

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمرتضى عبد الزهره فزع جالب3993251511008442

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميرجاء محمد مذهان عبود3994251512085013

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعبد هللا محمد جواد جعفر هادي3995251511026065

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينبأ طالب جبر حمزة3996251512059491

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد حمودي ظاهر حبيب3997251511001208

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسراب هادي عبد السادة عباس3998251512070200

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر عبد علي وداعة بشير3999251511116088

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينور الهدى فليح داود صالح4000251512058166

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية النجف المركزية للبنينعلميامير رحيم عبد الزهره محسن4001251511001073

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميهاجر اياد مهدي محمد4002251512077233

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمياستبرق محسن ساجت فارس4003251512062066

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزينب علي صالح هادي4004251512086067

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميبشرى عدنان نايف طشاش4005251512116020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسين سعد مجيد هادي4006251511022042

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمروه حامد عبد حبيب4007251512084442

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية المنار االهلية للبنينعلمياحمد مناف حياوي كاظم4008251511022021

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميشميم جواد كاظم سباهي4009251512086077

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي عدنان عبد العباس منفي4010251511010238

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعماد احمد لفته محمد4011251511009393

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية النصر المركزية للبنينعلميزيد حيدر ابراهيم حسن4012251511007178
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد حسين علي اكبار خليل4013251511012164

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسجى ناصر ذياب كاظم4014251512062344

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميسيف محمد طعمه حسن4015251511019025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية بانيقيا للبنينعلميحمزة باسم بداي لعيبي4016251511031109

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمد قاسم دوهان صاحب4017251511014188

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور حيدر عبد زيد حمزه4018251512084568

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى توفيق عريبي حسين4019251511009544

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميمريم كاظم جواد مهدي4020251512053102

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعباس عامر نوري مردان4021251511008259

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميضحى قاسم يحيى هاشم4022251512059386

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعلي حسوني عبد عون مطر4023251511004057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزهراء ستار جبار عيدان4024251512076092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد باقر غسان باقر جعفر4025251511009463

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387الخارجياتعلميغفران عبد العال حمزه حاوي4026251512401014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميياسر عادل فليح يوسف4027251511019061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعبد هللا كريم كاظم محمد4028251511008269

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميخضير عباس مردان عبد4029251511014070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد رسول حميد نعمه4030251511012168

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميافاق قاسم فلفل جادر4031251512059037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية ميسان للبنينادبيعالء نعمة عباس شمخي4032251521011048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفرقان ابراهيم صادق جعفر4033251521116067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد فاهم محسن زاير4034251521004044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمنار محمد عبد الرضا ناصر4035251522056228

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمحمد نجم عبد اليمه ناجي4036251521151135

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية المربد المركزية للبنينادبيآيات جبار نعمه حسين4037251522002001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية االبتهال للبنينادبيمحمد ياسين خضير عبد4038251521023075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامين عدنان كاظم حسين4039251521024078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية االبراج للبنينادبيامير غانم هنين جوده4040251521027015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيحوراء جاسم عليوي عبد الرضا4041251522056062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد كاظم حمودي قنبر4042251521027124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد نعمان بدر عزوز4043251521002174

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صالح مهدي محسن4044251521024376

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيحيدر منهل محمد حبيب4045251521151055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيسجاد محمد سلمان ثويني4046251521160028
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيستار جبار نذير علي4047251521156028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور الهدى عالوي هويدي حالن4048251522056246

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عبد هللا خضر عطيه4049251521024383

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363ثانوية ميسان للبنينادبيحيدر حمود شاكر سلمان4050251521011029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميضياء غازي فيصل مهدي4051251511113031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميخضر عبد الكريم محمد شريف4052251511116095

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمينور رياض جبار كاظم4053251512086123

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعداديه امنة الصدر للبناتعلميرزيقه بومان علي علي احمد4054251512082026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرباب خليل اسماعيل ابراهيم4055251512070110

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمحمد رياض كاظم عبد4056251511015057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه قاسم حرامي عليوي4057251512070252

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية االمير للبناتعلميروى ليث عواد جاهل4058251512083143

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميوسام رعد عبد زيد مطر4059251511014221

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء رزاق عبد هللا حسن4060251512059218

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيمحمد قاسم عبد الحسين علوان4061251521015025

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى جواد ميران حسين4062251511008467

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسيف الدين محمد زايد ابراهيم4063251511007204

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسن حميد محمد عباس4064251511001107

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميرسل لقاء علي محمد4065251512065007

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية النصر المركزية للبنينعلميجعفر حسن حسين حسن4066251511007079

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمجتبى محمد علي حسين حمزة4067251511116212

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبراء جاسم مجلي عبود4068251512077026

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإسراء حيدر خنجر حسين4069251512062011

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه عبيد محمود كاظم4070251512076167

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية المنار االهلية للبناتعلميشيماء عطا هللا دخينه دايش4071251512058130

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمياسراء حسن مزهر حسين4072251512053004

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي سالم بزون شكر4073251511007274

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد باقر حسين علي4074251511009460

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزهراء مؤيد عوده محمد4075251512076100

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميبركات علي حسين عاشور4076251512116017

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميبهاء محمد عبد الحسين فنجان4077251511008085

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الحكيم المسائية للبنينعلميباقر حامد ياسر جار هللا4078251511151013

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية القادسية المختلطةعلميسعديه عدنان عيدان عبيد4079251512111042

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور الهدى ناصر حميد عزيز4080251512057179
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كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الحكيم المسائية للبنينعلميعادل رزاق صالح مهدي4081251511151057

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسجى حسن عبد االمير كاظم4082251512070193

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميتحسين علي محمد عبد السيد4083251511008087

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميوالء عبد علي بريهي محار4084251512059569

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين صالح جودي كاظم4085251512062092

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد زهير صاحب موسى4086251511031259

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب حسين علي ناجي4087251512084278

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميوقار كريم ميجر تر كي4088251512096136

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميكوثر محمد حلبوص خضير4089251512057154

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية االمير للبناتعلميسبأ حسن مجيد سعيد4090251512083200

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميايات هاشم كاظم ناصر4091251512077019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور عبد الحسين حسن أبو عوجة4092251512062553

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه عبد الكاظم كريم علي4093251512083257

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية االمير للبناتعلميصابرين زكريا محمود سالم4094251512083225

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى غانم عبد الحمزه عبود4095251512062590

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين جبار سرحان مطر4096251512062084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشهد عالء تمكين عبد4097251512062370

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميمريم عماد جعفر عيدان4098251512086108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميأيمان عقيل طالب هاشم4099251512070014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميلينه عمار علي محمد4100251512094019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671.7ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمياسراء مصطفى محمد دوس4101251512062068

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور عالء جاسم حسين4102251512084517

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية النصر المركزية للبنينعلميزين العابدين هادي خيون سالم4103251511007189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية النصر المركزية للبنينعلميامير جابر حمزه محسن4104251511007058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزهراء عماد كريم برشاوي4105251512076098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية االمير للبناتعلميراوية محمد عبد هللا عليوي4106251512083119

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرؤى قصي عبد هللا حمد4107251512062161

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.2ثانوية المتميزينعلميمحمد عامر رزاق جاسم4108251511035042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمرتضى ناجي حريجي ثامر4109251511007414

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعبد هللا حيدر محمد محمد علي4110251511034042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية بانيقيا للبنينعلميزيد منصور ثامر مشكور4111251511031137

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضحى حميد عبد الغني مجيد4112251512084363

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحمد عفيف عثمان عبد4113251511150011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة حيدر عبد الحسن باقر4114251512062437
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميانوار عبد الكريم عبد الجاسم حمزه4115251512084048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد علي عبد مناف حسين4116251511031270

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.4ثانوية المتميزاتعلميزينب عصام كامل عبد هللا4117251512074018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية المربد المركزية للبنينعلميجوان عبد مسلم عباس علي4118251512002034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميصفا سالم عبد مكصر4119251512084357

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميماسة عبد الرسول حميد فالح4120251512062490

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميوفاء حسن عبد هللا عبد الكاظم4121251512084562

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية العزة للبنينعلميحسين عزيز مجهول كاني4122251511016057

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد حيدر كاظم مهدي4123251511009479

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميحوراء حيدر منصور جاسم4124251512087022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء محمد حسين حسن4125251512062266

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلمينور الهدى صفاء عبد الحسين محمد صالح4126251512092016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب علي يعقوب هادي4127251512059285

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحسن كريم محمد خلف4128251511034018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميصديقة حيدر مهدي شريف4129251512062379

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلمياحمد عودة فلحي علي4130251511012013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية668اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمريم محمد يحيى عبد علي4131251512059470

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران محمد عبود عوفي4132251512062426

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء سعد عبد الحسين هادي4133251512062139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميغفران عبد حسن ياسر4134251512096104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب حازم خضير يوسف4135251512084271

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حيدر مزهر حسين4136251512062230

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزهراء اركان ابراهيم محسن4137251512002082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمهدي صالح مهدي سلمان4138251511009591

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميحيدر علي عبد الحسين عبد العباس4139251511015021

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن مصعب عبود عباس4140251511008117

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية النصر المركزية للبنينعلميامير لطيف رضا عبد4141251511007065

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميسالم باقر كاظم عباس4142251511044143

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي جميل حميزه كاطع4143251511002151

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسن هادي عبد الحمزة خريبط4144251511007107

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد عباس عبيد هاشم4145251511007020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629اعدادية النجف المركزية للبنينعلميزيد سالم حسن ظاهر4146251511001194

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميحوراء سالم عقيل جعفر4147251512086032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميارشد اياد غضبان جواد4148251511008044
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626ثانوية بانيقيا للبنينعلميعباس علي كاطع جاسب4149251511031173

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمنى ظيغم عبد زيد عباس4150251512077202

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسيناء محسن لهمود محيل4151251512070213

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي حسن عواد شعالن4152251511007268

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزهراء فاضل جاسم غالي4153251512096071

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمه حاكم محسن هاني4154251512063026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين عايد كريم علي4155251511010074

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية623ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد عدنان عباس حمادي4156251511031266

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياحمد محسن شعالن رفة4157251511116017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد عويد والي عبد4158251511007031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء عقيل صالح صاحب4159251512057077

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران سالم جواد كاظم4160251512062423

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميعذراء عبود محسن كاظم4161251512070232

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميدين سرمد عماد حمود4162251511009209

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية620اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحيدر قاسم كاظم حسن4163251511007165

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد رافع رضا يوسف4164251511034068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعباس حسن الياس سعد4165251511116125

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي عبد الصاحب شنيت عناد4166251511022111

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد عبد الزهره محسن شخير4167251511002208

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية النصر المركزية للبنينعلميهيثم حسين علي عبود4168251511007458

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي طالب عوده عبودي4169251511010230

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميتبارك فاضل رحيم شباط4170251512070076

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء حسين حمزه عبد األمير4171251512077092

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينبأ علي حسون عبد نور4172251512062523

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية االمير للبناتعلميرشا سعد مهدي سهيل4173251512083129

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتبارك محمد أحمد عبد زيد4174251512062110

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبتول هادي هاتف كاظم4175251512077025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميبينات احمد كناوي ضايف4176251512087015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمييلدز عماد الدين محمود رضا4177251512059572

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى علي حسين علي4178251512062541

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسلوى راجي حسين سلطان4179251512070207

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميفرح عبد علي عبد الرزاق عبد علي4180251512094018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميديار زهير نجم عبد4181251512057053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميصابرين محمد هادي حسن4182251512070221
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينوران صفاء جابر عبد4183251512062569

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية االكرمين للبناتعلميرهام نجاح كرينص عطيوي4184251512081011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزينب يوسف عبد علي جوده4185251512057091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمينور حيدر عبد الرزاق عبود4186251512087091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفرح ابراهيم حمودي جبر4187251512084424

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية المربد المركزية للبنينعلميريام صائب نجيب جابر4188251512002081

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور الهدى ثامر هاشم علوان4189251512077217

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه مكي والي عبد الحسين4190251512084419

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميطيب عماد رشيد مجيد4191251512065015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحوراء كاظم مهدي كاظم4192251512059147

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسراء حسين عالوي عبد الحسين4193251512059016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميحوراء احسان نصار ريسان4194251512057039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميمعالي عبد هللا بهلول وداي4195251512053104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم حسين كاظم جبر4196251512084454

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزهراء راضي كماخي فرد4197251512096065

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيمان بدر عبد راضي4198251512062055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميشفاء ابراهيم مفتن شالل4199251512076129

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية القادسية المختلطةعلمياسراء خالد حاكم كاظم4200251512111003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء فرحان جبر نعمه4201251512059241

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرسل علي زغير حليص4202251512058064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرسل حيدر عبد الباري جودي4203251512084171

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبشرى حميد كاظم عبد الزهرة4204251512062081

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب علي حسين علي البزوني4205251512062304

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية واسط للبناتعلميأزهار جبار عليوي عاشور4206251512066002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميأمر عبود منذور وطبان4207251512059002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء نقيب ديوان طوكان4208251512084262

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلميمرام حسن حسين عباس4209251512063029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب عالوي بندر مهدي4210251512058099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية المربد المركزية للبنينعلميساره مجهول مردان حسين4211251512002102

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء جاسم محمد احمد4212251512084207

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبنين نعيم عبد الكاظم عبد هللا4213251512076045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسجى فاضل عباس هاشم4214251512002105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية673ثانوية بانيقيا للبنينعلميعمار نجم عبودي كاني4215251511031230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية672.7ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميسرى كريم يوسف جعفر4216251512067041
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعباس مازن عباس علي4217251511034040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميفاطمه محمد هادي علي4218251512053097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن خالد رحمن جاسم4219251511008105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميدعاء عيسى عبد موسى4220251512077065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية665اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب علي عبد االمير عبد الرضا4221251512059282

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية665اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرهام كاظم عبد الزهرة غالي4222251512077085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية665ثانوية الفرسان للبنينعلميعباس تحسين ناجي حسين4223251511003015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية664اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه عادل شاكر ابراهيم4224251512084407

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين محمد عبد الرضا جفال4225251511008167

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علميحسن كاظم جودي عبد4226251511033006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميصابرين كريم فاضل لفتة4227251512062377

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663ثانوية بانيقيا للبنينعلميعقيل مسلم محمد علي كريم4228251511031187

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية المنار االهلية للبنينعلميزياد محمد علي رضا محمد علي4229251511022063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميصابرين عبد الحسن عبد الرزاق محمد سعيد4230251512057112

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينيران جواد كاظم عبد حمزة4231251512062574

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662ثانوية بانيقيا للبنينعلميذو الفقار احمد جاسم عبود4232251511031119

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمرتضى قاسم خشان بعيوي4233251511015064

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور نعمان مسلم حسين4234251512057187

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميايات باقر حميدي حمزة4235251512086014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميهدير نصير خضير عباس4236251512077242

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662ثانوية الرملة للبناتعلميمريم حيدر حمزه مظلوم4237251512061030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميدعاء حمزه صالح جيجان4238251512053041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء عامر عيدان حسين4239251512070148

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينبأ زهير حسين هاشم4240251512084485

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميبشائر صالح مهدي حسين4241251512092004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى جواد أمير راشد4242251512062384

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهديل مهدي صالح مجيد4243251512062602

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعبد هللا احمد عبد الزهره كاظم4244251511007246

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660.2ثانوية المتميزاتعلميساره حاتم كريم عباس4245251512074020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب نجم عزيز عبد الكريم4246251512062315

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميغفران رحيم ساري جبر4247251512053092

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد جاسم محمد سلمان4248251511002003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي رحيم دويج عبد الزهره4249251511001309

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب سماح حسن غالي4250251512084288
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية659ثانوية بانيقيا للبنينعلميليث حسين داخل عبود4251251511031245

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية659اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميسمانه حيدر عباس جليل4252251512096088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية659ثانوية المعارف للبناتعلميهديل سلمان جهيد ساجت4253251512060039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية659اعدادية االمير للبناتعلميأراء عبد الرضا عبد الحسن محشم4254251512083003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية659ثانوية بانيقيا للبنينعلميرضا مؤيد عليوي عبد الشهيد4255251511031129

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى رزاق مسلم محمد4256251511031300

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآية كاظم مندي حاجي4257251512062052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميتبارك عبد النبي عبد الزهره باشي4258251512092006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميباقر خضير مجهول تالي4259251511019008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميمحمد نبيل مسلم محمد4260251511019055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية بانيقيا للبنينعلميمنتظر عباس محمد حسن باقر4261251511031314

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميندى محمد رزاق حسين4262251512062528

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينبأ صالح كاظم مطر4263251512084486

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميرغد محمد عبد الكاظم ناجي4264251512089019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد رضا محمد كامل محمد4265251511008395

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميخالد محمد سلطان جبر4266251511010106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية657اعدادية النصر المركزية للبنينعلميرضا يحيى عبد االمير عبد الحسين4267251511007175

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميوفاء شناوي نعيم سعدون4268251512059564

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميساره حسن كريم برهان4269251512053075

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعالء كامل ادريويش حسوني4270251511010200

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعبير ناصر بعيوي حسين4271251512062403

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين عالء محمد سعيد عبد الواحد4272251511009162

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسيل فاضل علي حسين4273251512070031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميغفران احمد محل نعمه4274251512092011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء سليم رزاق حسين4275251512062141

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية بانيقيا للبنينعلميوهب علي هادي صاحب4276251511031332

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية بانيقيا للبنينعلمييوسف محسن عبد الحسين محسن4277251511031344

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمدين وادي محمد مدلول4278251511044303

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي عبد علي خضير عباس4279251511031213

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء محمد هاشم مظلوم4280251512084257

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفاطمه راضي باقر راضي4281251512087072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد علي كاظم سعيد4282251511007196

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعلي عبد االله مردان محسن4283251511026076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية المنار االهلية للبنينعلميموسى حسين جواد حميد4284251511022211
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد عدنان عبد هللا عبد4285251511008025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميحنين احمد جميل عبد الحسن4286251512087021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب عبد المحسن جواد جبر4287251512062299

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور الهدى نزار سهام كاظم4288251512057180

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية653اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي عبد الكريم محمد مأمون4289251511044218

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية653ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينة علي حسين عبد هللا4290251512062319

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية653اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميسجى علي حسين علي4291251512053078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية653ثانوية النجوم االهلية للبناتعلميعذراء موحان كريم عباس4292251512055008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء علي عبد العباس علي4293251512062253

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمها علي هادي حسن4294251512077206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينبأ قاسم حسن علي4295251512084488

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحيدر محمد رحيم جعفر4296251511007168

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء آصف نوري عبد الخضر4297251512087030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين رعد غازي كريم4298251512062088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب علي عبد الستار احمد4299251512059283

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب عمار عبد العالي عبد4300251512062308

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب عبد العزيز نجم سعيد4301251512070172

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651اعدادية االمير للبناتعلميحوراء حاتم كريم حسن4302251512083093

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651ثانوية بانيقيا للبنينعلميمحمد بيان كاظم عبد4303251511031249

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعباس حميد هادي محسن4304251511002133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية651اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى سجاد عبد الكريم حسون4305251512084540

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميكوثر صالح عبد الحسن جبر4306251512062481

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبراء عبد الزهرة ناصر حسين4307251512062077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحوراء سالم عيدان عناد4308251512116028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650ثانوية بانيقيا للبنينعلميحيدر جبوري نجم عبود4309251511031113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم فتيان عبد الحسين جاسم4310251512062499

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزينب صالح عبد الهادي جبر4311251512067037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648.2ثانوية المتميزينعلميبهاء كاظم عبد حسين4312251511035008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرسل معين سمير سلطان4313251512058066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمرتضى هاشم احمد عيسى4314251511026123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحيدر سعيد زياره عيدان4315251511001165

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور عبد األمير عبد السادة شاكر4316251512062552

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمنذر عقيل احمد علي4317251511007443

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميكوثر حيدر عبد األمير محمد رضا4318251512084431
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميفرح عماد عدنان فرج4319251512096111

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميافنان عبد الرزاق خلف عبد عون4320251512096013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية القادسية المختلطةعلميمصطفى نوري عبد زيد عباده4321251511111073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهوري محمد كاظم علوان4322251512062275

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعلي يحيى علي محمد طه4323251511014142

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميروان علي فخري هادي4324251512097018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء وجيه جودي كاظم4325251512062147

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه حسن شاكر محمد علي4326251512070246

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميصابرين فيصل تمكين عبد4327251512087057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهدى قاسم عبد األمير محمد4328251512062592

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد جبار محمد عبيد4329251511002004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميصفاء ميثم عبد الرسول عباس4330251512057115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبراء فاضل جعفر صادق4331251512062078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشهد عبد هللا خضير سلمان4332251512062369

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميندى رزاق عباس محمد4333251512084493

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه مكمل محسن ادريس4334251512076172

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644.6ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور محمد جوده علي4335251512062563

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644اعدادية القادسية المختلطةعلمياحمد سماح مرزوك مشكور4336251511111004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميهدى سعد عمران موسى4337251512097054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي جيني عودة ابراهيم4338251511116145

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب أحمد داود سلمان4339251512062276

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب عادل دايخ غضبان4340251512053070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمنتهى ناطق ذنون يونس4341251512062507

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميجنان احمد عباس عنوس4342251512086028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميفاطمه علي حسين حنون4343251512075041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير سلمان هادي جواد4344251511031041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية النصر المركزية للبنينعلميامير علي خليل سلمان4345251511007062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميحيدر غازي عويد لهمود4346251511042008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية المنار االهلية للبناتعلميكوثر طه جابر عبد الحسين4347251512058148

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميصفاء ناجح مهدي حميد4348251512062382

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عبد الوهاب عبد الرزاق حسن4349251512062250

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية القادسية المختلطةعلميأنور جعفر عبد العباس عباده4350251511111015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرحاب قاسم رحيم حبتر4351251512059169

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي بهاء ناصر جابر4352251511031193
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية بانيقيا للبنينعلمينبراس مسلم حمد هللا ناجي4353251511031323

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية المعارف للبناتعلميدعاء حسن عبد محسن4354251512060016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى عقيل عبد الحمزة صالل4355251512062539

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين حسن عبد االمير جبر4356251512084073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية واسط للبناتعلميهبه إحسان حميد محسن4357251512066065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين حمزة شجر عيدان4358251512062086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميدعاء خالد جمال جواد4359251512053043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيالف أحمد عبد علي حسين4360251512062053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641.6ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميحوراء محمد عباس كريم4361251512067017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء لطيف هادي عبد علي4362251512084251

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية االمير للبناتعلميحوراء احمد مهدي كاظم4363251512083088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزهراء عماد حمزه حسن4364251512086059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد جواد طالب جواد مطرود4365251511009469

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميأقبال حامد الياس خضر4366251512070002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسهاد أحمد جبوري جاسم4367251512062363

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء تعبان راضي لفتة4368251512062218

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية639اعدادية االمير للبناتعلميحوراء عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن4369251512083098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية639اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميذكرى صالح مهدي صالح4370251512053047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية المنار االهلية للبناتعلميمريم فؤاد باقر محمد4371251512058155

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميتهاني جبر عبيد عيدان4372251512116024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزهراء خضير عباس مهدي4373251512087033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميآيات سالم زغير بوهان4374251512089001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياماني نجاح ناجي عبد الحسين4375251512070040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء مهدي عبد الحسن عيدان4376251512057081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزهراء حميد فهد مزهر4377251512002085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور نجاح عبد المهدي عباس4378251512062568

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية637اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميسماح شدهان عبد العباس حسن4379251512075040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية637اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميصابرين علي عبد الزهرة حساني4380251512076134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية637اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسحر مهدي محمد حسن4381251512070198

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب مجيد جلوب علي4382251512058102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميفاطمه نجم مجيد نجم4383251512085029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمها فالح جابر ناصر4384251512070292

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسكينه حسين اسماعيل زين العابدين4385251512059344

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء سعد حمودي شعالن4386251512062237
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه علي جواد محمد حسين4387251512083259

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميبشائر محمد ابراهيم علي4388251512057020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران حسن حسين علي4389251512062420

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأبرار عبد الحسين عبد األمير كاظم4390251512062002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميهديل مبدر عبد الحسين تاجر4391251512112027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية االمير للبناتعلميهند رضا سعيد حسن4392251512083340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية االمير للبناتعلميأنغام منير علي محمد4393251512083010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميدعاء فارس شراد شالكة4394251512065005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرسل عبد الحسين احمد محمود4395251512077074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء توفيق رزاق هادي4396251512062219

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهند محمد كاظم مسير4397251512059559

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية االمير للبناتعلمياباء علي مهدي ابوشنه4398251512083019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبتول تركي كريم كاظم4399251512084060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدنيا رسول محي موسى4400251512062155

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضي باسم محمد ضايع4401251512062393

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم محمد سعيد سلمان4402251512084470

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينور الهدى فريق عبد هللا كاطع4403251512116087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفاطمه احمد وهاب جوده4404251512057138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميمريم محمد عبد الزهره صالح4405251512096118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب رضا عبد الجليل علي4406251512062289

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور علي كاظم حسين4407251512059523

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميحوراء ستار رحيم جليوي4408251512096043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميزهراء رعد هاشم جاسم4409251512094010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حسن حمادي معلى4410251512062223

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب حيدر راضي مهدي4411251512062285

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء علي عبد المحسن كاظم4412251512084244

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميتغريد رحيم محمد عبد4413251512070077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميثريا عمار محمد عبد الزهرة4414251512070080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم أحمد نوري احمد4415251512084451

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميصبا عباس فاضل شناوة4416251512062378

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميايناس موفق رباط مطشر4417251512076028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميوديان صالح عبادي حسين4418251512062607

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب عدي عبد الزهرة سعد4419251512062302

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدعاء مالك عبد الواحد عودة4420251512062153
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630اعدادية الزاكيات للبناتعلميفاطمة محمد عبد الزهره جوني4421251512071021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزينب صباح عبد الواحد جودي4422251512087044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى فالح سليم هاشم4423251512062388

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630اعدادية المنار االهلية للبناتعلميصفا فاضل سعد ابراهيم4424251512058131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميغدير سمير عزيز عبد الحسين4425251512053091

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى مهدي حمزة خنفوس4426251512062390

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحسنين محسن هادي ياسين4427251511044077

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمود نزار عبد المحمد احمد4428251511044301

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمصطفى فالح مهدي كاظم4429251511001528

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد كاظم ماشي عباس4430251511007395

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629ثانوية بانيقيا للبنينعلميعباس حمودي مسلم عبد4431251511031171

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسراء حيدر مجيد شهيد4432251512059339

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمصطفى محمد عبد الحسين وناس4433251511012201

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد احمد حسن صالح4434251511031142

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل رحمان حميدي حافظ4435251512062170

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد جاسم محمد باقر جعفر4436251511001435

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي جابر جواد ناصر4437251511116142

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد كاظم شنين حميدي4438251511001215

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين عدنان لفته حسن4439251512084085

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية بانيقيا للبنينعلميسجاد حسين هادي يوسف4440251511031146

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميساره عبد الحسين يونس مبارك4441251512059308

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين سالم محمد عطيه4442251511012055

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحيدر سالم ساجت عبد العباس4443251511007157

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية636ثانوية الفرسان للبنينعلميحسين عذاب مظلوم عيدان4444251511003008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميطارق سعيد كاظم عبد الرضا4445251511015031

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632ثانوية بانيقيا للبنينعلميجاسم محمد عايد حواس4446251511031063

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسارة نعمه حسين علي4447251512084311

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621ثانوية االكرمين للبناتعلميايناس رحيم علوان هلول4448251512081006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين جعفر محسن قنبر4449251511012050

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنان غانم موسى حران4450251512084115

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615ثانوية بانيقيا للبنينعلمياركان احسان ابراهيم صالل4451251511031033

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية النجف المركزية للبنينعلميقاسم فرحان فاهم عباس4452251511001385

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي حاكم موسى اشيرم4453251511116146

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى محمد لفته كحط4454251511016193
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية واسط للبناتعلميهديل مثال عبد الرضا شتيوي4455251512066071

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميحسين ماجد مهدي محسن4456251511015018

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية603ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميأسراء رحيم عباس ابراهيم4457251512112001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية المربد المركزية للبنينعلميفاطمه عواد جابر علي4458251512002134

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميايه عباس هادي عطيه4459251512094002

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميضحى حيدر حسين عباس4460251512076142

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميزينب رزاق عبيد فزع4461251512112016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية القادسية المختلطةعلميعبير تومان كاظم حسون4462251512111047

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميغدير ستار يوسف عبد الشهيد4463251512059404

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزينب ابراهيم مسيلم جبار4464251512076105

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزينب محمد علي خاجي4465251512002096

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية578ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلميبشرى حسين حسن عبد الواحد4466251512063006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبتول جاسم محمد رضا4467251512059077

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية576اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب نعمه حسين حسون4468251512059299

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية575اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزهراء جواد عبد الكاظم علي4469251512002083

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية574ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء عبد الزهرة كاظم مهدي4470251512062248

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية574اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميخديجه عبد العالي ابراهيم علي4471251512059154

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية574اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزينب صالح عبد المهدي علوان4472251512096076

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغفران عدنان حياوي محمد4473251512062424

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميرانيا عباس اسد خان موسى4474251512067020

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين رشاد عبد حسن4475251512084077

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنين سالم عبد السيد حسن4476251512084120

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء نعمه حبيب طعمه4477251512084154

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571اعدادية واسط للبناتعلميبنين كريم عبد الرضا إسماعيل4478251512066015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571ثانوية الرملة للبناتعلميصفا نمير عبيس عبد الزهره4479251512061025

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب حزام شدهان عليج4480251512053065

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية568ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينبأ عباس داوود سلمان4481251512062520

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية568اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميعفاف حميد حسن عاجل4482251512076152

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء رحيم جابر عزوز4483251512084147

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينبأ حميد عبد الساده هنون4484251512070299

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية565اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمروة مهدي صالح عبد عون4485251512002141

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية565اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمياسيا سالم شاكر موسى4486251512057013

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياحمد عباس محمد يونس خضر4487251511116010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية االمير للبناتعلميشيماء حسون عبد زيد بهير4488251512083222
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية581اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميندى أحمد عجيل حامد4489251512086115

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية568اعدادية االمير للبناتعلميبيداء حسون عبد زيد بهير4490251512083071

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعداديه امنة الصدر للبناتعلميزهراء سلمان صاحب عزيز4491251512082039

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى فيصل دحام جاسم4492251512070340

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهبه عبد ياسر مسلم جبار4493251512059541

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميهدى حسين عبد علي عبد األمير4494251512096131

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين عبد العظيم جبر جياد4495251512062094

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرفاه عبد هللا كاظم عبود4496251512058071

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسندس محمد رزوقي محسن4497251512084337

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميأنهار هاشم عمران كريم4498251512085001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسرور عبد الزهره ديان عويسي4499251512002107

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهيلين توفيق حطاب جعمول4500251512057200

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمياسراء كريم قاسم محمد4501251512057011

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره سالم عبد مكصر4502251512084316

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميضحى جاسم محمد بدعان4503251512096095

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية558اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميحوراء مكي مهدي علوان4504251512075020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميحسن يعقوب حسن هاشم4505251511113013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكوثر عادل جدوع صالح4506251512116073

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصطفى محمد حسين جبار حسين4507251511031307

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميفالح حسن هادي كطان4508251511116185

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأسماء عبد هللا جبار عبد4509251512062022

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميسيف جميل طاهر هادي4510251511009256

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميامجد كاظم حميد محسن4511251511012020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه حاكم عباس علي4512251512076162

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلمينور ميثم نجم مصطفى4513251512087095

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزهراء مهدي ناجي عبود4514251512086063

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638ثانوية بانيقيا للبنينعلميجعفر محمد راضي عبد علي4515251511031069

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسن فالح رزاق عبد الرضا4516251511031078

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية636ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغدير جليل محسن شبلي4517251512062413

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينور الهدى غني شهيد حنتوش4518251512058165

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية636اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه حميد فليح حسن4519251512077162

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.6اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء مكي قربان علي عباس4520251512084258

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى فالح حسن عبد الزهره4521251511008485

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمنتظر عقيل حمزه نور4522251511034095

188 من 133صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627.6ثانوية المتميزينعلميمحمد باقر حميد كريم شعالن4523251511035039

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميزيد جليل اسماعيل ابراهيم4524251511018013

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء كاظم عبودي هاشم4525251512058090

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب صبيح صادق كاظم4526251512062294

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625.4ثانوية المتميزينعلميمحمد علي حيدر عبود علي4527251511035044

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعالية سعد غازي محمود4528251512062401

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء مهداوي كاظم ناصر4529251512059248

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية النجف المركزية للبنينعلميزين الدين نبأ محسن حسين4530251511001200

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأمير عباس عبود عباس4531251511009080

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأم البنين عادل خلف عبد الشيخ4532251512062035

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور حاكم كريم جاسم4533251512062545

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.6ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميميس عبد الكاظم محمد رضا مرتضى4534251512062513

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميايات عبد علي حسن ناعور4535251512096018

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد رضا باسم محمد حسين مجيد4536251511009482

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية االمير للبناتعلميافنان ضياء خير هللا عبد الصاحب4537251512083033

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميالبنين عبد الرضا عزيز عبد هللا4538251512096015

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية االمير للبناتعلميخمائل علي عبد االمير كاظم4539251512083104

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية واسط للبناتعلميسبأ عالء نعمة خضير4540251512066030

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية621ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير عالء محمد سعيد عبد الواحد4541251511031043

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه جواد كاظم حميدي4542251512084398

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمساعد عبد العالي تركي غازي4543251511007415

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمقتدى وائل محمد عبد علي4544251511009581

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه علي حسن عبد الساده4545251512059426

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميامير حيدر عمران موسى4546251511009075

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيمان جبار جدوع طحباش4547251512062056

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية616ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيناس ماهر عبد الستار عبد الجليل4548251512062061

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميضحى عبد العباس عزيز جبار4549251512096098

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الوحدة للبنينعلميمرتضى صباح حسين موسى4550251511005080

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميكوثر حيدر ستار أحمد4551251512062479

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميطيبة عزيز جلوب علي4552251512062397

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعباس باسم خطار شعالن4553251511044155

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي حسين عالوي راضي4554251511009332

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرقيه مكي شكري صالح4555251512059187

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد عدنان عبد الكاظم حميدي4556251511002211
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النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء أحمد حسن جاسم4557251512062215

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين زيد علي كريم4558251511031092

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميصفا حسين علوان جاسم4559251512087058

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسنين يحيى شاكر عزوز4560251511007109

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميمروه سعد عباس كاطع4561251512092014

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمياثار احمد شاكر خلف4562251512057007

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء عبد األمير ناصر حسين4563251512077103

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء محمد باقر يعقوب4564251512062144

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين حيدر مشكور حمود4565251512059126

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد مجيد جاسم حمادي4566251511002219

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606.4ثانوية المتميزينعلميحيدر علي حسن عبد الرضا4567251511035019

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهدى قاسم هادي وناس4568251512084547

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء احمد محمد عبود4569251512084200

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية بانيقيا للبنينعلميمسلم مال هللا سلمان راضي4570251511031293

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميمروة عقيل عبد زيد شاكر4571251512075045

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد عقيل عبد هللا عبد الحسين4572251511007026

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمنتظر وسام محمد عبد الرضا4573251511009589

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية المنار االهلية للبناتعلميفاطمة سمير وهاب عباس4574251512058142

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميفاطمة حسين عزوز فقير4575251512096107

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإيمان رضا كاظم لفتة4576251512062057

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601.6اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرانيا سعدي نصيف جاسم4577251512077068

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين حيدر عبود ابراهيم4578251512053014

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسن حيدر عباس علي4579251511007091

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينبا فاضل عباس حسين4580251512084490

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599ثانوية بانيقيا للبنينعلميجعفر لقمان وهاب حبيب4581251511031067

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميمراح مصطفى مهدي جودي4582251512085033

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين رائد عواد عباس4583251512059127

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598ثانوية بانيقيا للبنينعلميوحيد طالب عوده عباس4584251511031331

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميزينب ابو ذر كامل حاتم4585251512087042

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعبد الرسول سجاد عبد محمد ناجي4586251511001273

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة علي هاشم عزيز4587251512062451

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميلبران علي صاحب ناصر4588251512077182

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميراضي باسم حسن دحام4589251511009214

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزهراء حمزه عبد عباس4590251512053055
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النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حيدر مهدي محمود4591251512062232

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميهاجر طالب عاشور مبارك4592251512053127

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرحاب عامر شنان صحن4593251512002063

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية االمير للبناتعلميعذراء حميد جبار خشان4594251512083237

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي عماد عبد الحسن حمزه4595251511001333

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميعلي عماد صبحي يوسف4596251511034053

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميتبارك رعد رحيم خشان4597251512077045

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميضرغام رزاق جبار كاظم4598251511012104

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية المنار االهلية للبنينعلمينور شبر نور صادق4599251511022212

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميزين العابدين علي ظاهر محسن4600251511012091

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية539اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور حسين عبد االمير عبد الحسين4601251512059511

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية521اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحسين محمد حسين محمد4602251511116074

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميغيث طاهر عسل حمزه4603251511010257

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلمييوسف عامر حميد سعيد4604251511014226

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد بالل عبد هللا وبل4605251511009464

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميأحمد حميد حسن جواد4606251511113001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميغيث علي ناجي عبود4607251511010259

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمصطفى جاسم حسين موسى4608251511116251

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية االمير للبناتعلميحوراء نبيل ابراهيم رضا4609251512083102

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميمجتبى حسن غانم كاظم4610251511037036

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسين هيثم حمزه كاظم4611251511010088

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية القادسية المختلطةعلميهبه عبد الخالق رشيد فرج4612251512111067

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكرار كاظم هادي حسين4613251511116199

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميبهجت ميثم عبد الرحمان محمد4614251511008086

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميغدير عالء كريم يوسف4615251511009401

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميغدير مكي علي كاظم4616251512070238

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميفالح حامد خزيم جازي4617251511150161

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزهراء جواد كاظم حسن4618251512065009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعداديه امنة الصدر للبناتعلميرقيه اياد نوري مهدي4619251512082031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلمينرجس محمد صبيح حسن4620251512065019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميوفاء هادي مهدي محمد حسن4621251512086135

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية االمير للبناتعلميرسل محمد عبد كاظم4622251512083128

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينغم رشاد كاظم داود4623251512070307

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميلقاء كناوي ترف حسين4624251512053100
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي رضاوي عبد حسن4625251511001313

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميايمن مؤيد حسن مهدي4626251511008075

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلمياحمد انور سعد شدهان4627251511026008

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميباقر جليل عبود خشان4628251511010048

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزيد قيس جميل حسن4629251511002102

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميساره سعد عبد زيد حميدي4630251512077124

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحمزة عبد الحسين بوشي حسين4631251511116077

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميشهد كاظم جواد عمران4632251512077140

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد هاشم حسين حسن4633251511009061

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية666ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعلياء ناظم كناوي ناهي4634251512062412

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميسيف محمد كاظم حسين4635251511010145

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية555ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميجعفر داخل كامل حسين4636251511034014

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية547ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب فارس ماجد صادق4637251512062309

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية541اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد لطيف كامل ياسين4638251511007037

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية538اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميدعاء كاظم عبد الساده جياد4639251512057049

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية529اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأحمد غيث جبار صاحب4640251511009049

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميليث رياض عبد االمير حسين4641251511008360

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية518اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد محمد حميد علوان4642251511010033

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية513اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميوعد ستار جابر شعالن4643251511014224

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسفير غانم صكب سلمان4644251511002111

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد الحسين نصير حسين علوان4645251511009457

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهدى شمران جبير حسين4646251512059548

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502.1ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميميس جاسم واجد ابو اللول4647251512062512

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية المربد المركزية للبنينعلميازهار عبد الكاظم عبد زيد عمران4648251512002004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية االمير للبناتعلميأيمان محمد حسوني ساجت4649251512083016

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب حسين عبد علي عبد الرضا4650251512053066

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم رشاد وحيد سعيد4651251512084458

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسعاد مصطفى شرف الدين محمود4652251512059343

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرواء صادق لفته علوان4653251512002077

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى حسوني غازي حسين4654251511009548

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفرح حسن علي صالح4655251512084425

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميضحى طالب عباس حسين4656251512057118

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميعبد الجواد سهيل مزهر حسن4657251511150118

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية بانيقيا للبنينعلميياسر محمد علي حياوي رفيق4658251511031339
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية النصر المركزية للبنينعلميكرار علي كريم فقير4659251511007338

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرواء محمد علي ابراهيم مهدي4660251512084194

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميقمر مصطفى مهدي جودي4661251512085031

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينعلمياحمد رسول بدر كنوش4662251511045001

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحيدر عبد الحسين شاكر محمود4663251511012076

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينوره علي اسماعيل علي4664251512116094

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميسارة إبراهيم ناجح إبراهيم4665251512087049

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعداديه امنة الصدر للبناتعلميانوار عباس عبد الحسين محسن4666251512082007

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميزينب نعيم حاتم عبد4667251512094014

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسيف سعد شعيل راضي4668251511002114

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين سليم محمد عباس4669251512084080

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزينب مهدي هاشم جاسم4670251512057089

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسجى سالم جاسم حمزة4671251512062339

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية االمير للبناتعلميجيهان مجيد اسماعيل كاظم4672251512083079

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية االمير للبناتعلميبنين علوان مسلم عبطان4673251512083064

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحوراء شاكر لفته محسن4674251512002041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب علي حبيب عمران4675251512084295

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسبطين ظاهر عمران موسى4676251512057097

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى هادي عبد زيد ياسين4677251512070344

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنين نبيل كامل عبد العباس4678251512084127

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور حسن علي كاظم4679251512057181

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرسل مهدي جعفر كاظم4680251512002070

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمنى رياض عبد االمير حسين4681251512059481

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميفرح عبد هللا شبر موسى4682251512087081

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمصطفى محمد جابر حسين4683251511026136

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميامير احمد شهيد جابر4684251511044050

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482ثانوية بانيقيا للبنينعلميياسر حسن عبد االمير عبد الحسين4685251511031334

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرسل عدنان جحيل عطشان4686251512002067

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبتول ياسر عبد خنجر4687251512084064

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميوفاء كريم موسى عبد4688251512070352

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد هادي محمود طه4689251511007201

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعبد هللا صباح محسن سعد4690251511022084

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية االمير للبناتعلميبراء محسن كاظم حسين4691251512083053

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسنين علي محمد علي مهدي4692251511008129
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميشروق نصير عبد الحسين عبد االمير4693251512057105

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميوائل منصور عبيد حسين4694251511018030

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينور الهدى حسين جواد كاظم4695251512070310

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء ضياء هادي كريم4696251512084232

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمروه حسن عبد عطيه4697251512084443

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزهراء عبد الكريم عبد االمير حسن4698251512053060

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلمياالء كاظم لفته موسى4699251512075007

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميحسن ضياء مالح عبيد4700251511038006

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية االمير للبناتعلميهديل رعد مرزه حمزه4701251512083338

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميابراهيم محمد رضا عمران موسى4702251511044028

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميغفران علي هادي تالي4703251512086094

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسكينه صالح عبد االمير موزان4704251512057102

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية المربد المركزية للبنينعلميشهالء مهدي هادي جاسم4705251512002115

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االمير للبناتعلميساره معن عبد الحمزه حسن4706251512083199

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينور ابراهيم حسين محسن4707251512058161

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحنين عامر محمد مجيد4708251512053026

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميفاضل رضا مجيد حميد4709251511012150

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميليث غازي نعيمة سلطان4710251511116206

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميكوثر باسم مهدي عباس4711251512096113

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعبد هللا جاسم حسن طعمه4712251511009299

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعزيز مكي محمد علي مهدي4713251511008273

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد قاسم محمد مقتاد4714251511001483

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميأيك صالح جاسم علوان4715251512065002

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد رزاق متعب غضبان4716251511007012

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحسين زهير رحيم شهيد4717251511022041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميصفاء يوسف طاهر محسن4718251512070225

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعماد الدين عادل حسين حسن4719251511001359

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد جواد عريمش زغير4720251511116219

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفرح سالم عبد الشهيد كاظم4721251512084426

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد علي محسن عبد الساده4722251511007029

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمسلم كاظم محمد علي4723251511116249

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية االمير للبناتعلميزهراء محمود شاكر وحيد4724251512083167

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميوديان سعد بسالة عبود4725251512070349

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعوده عبد الحسين جياد ناجي4726251511116179
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميحنين كاظم حاكم مايح4727251512089012

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميدعاء محمد علي رسول عباده4728251512053044

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي المرتضى باسل حسن محمد علي4729251511031192

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياسراء ميثم كاظم حسن4730251512002009

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد سلمان عبد الحسن مهدي4731251511001459

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمود احمد محمود حسين4732251511044298

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية المربد المركزية للبنينعلميساره علي حارس عبد4733251512002101

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الوحدة للبنينعلميابراهيم مصطفى شرف الدين محمود4734251511005005

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعالء صادق عبود هدايه4735251511022088

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميايات سوادي عامر عباس4736251512084049

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي حسن عباس نعمه4737251511010209

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية المنار االهلية للبنينعلميحيدر مسلم جواد كاظم4738251511022057

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميضمياء انور منسي سفاح4739251512059388

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمحمد قاسم حاتم مهدي4740251511116231

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميمنى جاسم حميد ماجد4741251512057161

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميشهد علي عبد الرضا نعمة4742251512062371

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينور فالح حسن محمد رضا4743251512070316

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميكرار كريم كاظم حمزه4744251511150174

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياالء مهدي عبد مهدي4745251512059046

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميمريم فرعون محمد عبد الرضا4746251512085035

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره حيدر عبد الحسين عباس4747251512084315

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنين صائب كامل كتاب4748251512084122

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسن فالح حسن مهدي4749251511012044

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميهاني محمد جرجيس عيسى4750251511150241

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياسراء رشيد حساني برهان4751251512084028

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد موحان شريف مشجل4752251511002015

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميبنين سالم عبد حميدي4753251512086023

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميامير توفيق طارق عيدان4754251511009073

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمييحيى دريس مايع حاجم4755251511010396

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميالزهراء اياد احمد جليل4756251512086011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين كريم كاظم حسين4757251512053018

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية الرملة للبناتعلميرسل عايد عبد زيد بناي4758251512061011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد علي فتحي يعقوب4759251511044289

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد حمزه عباس ذرب4760251511001449
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرؤى فليح سعيد محسن4761251512002058

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية المربد المركزية للبنينعلميوفاء داخل نعمه عبد4762251512002178

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الفدائي للبنينعلميسيف عواد منصور سلمان4763251511013039

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبتول أحمد محمد مزبان4764251512070054

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية المربد المركزية للبنينعلميجعفر سلمان عنون علوان4765251511002045

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميلمياء حسين ناصر عبد4766251512059453

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميشيماء علي حاتم كاظم4767251512059369

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسن علي مهدي علي4768251511009126

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميحوراء ميثم علي محمد رشاد4769251512062146

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الفرسان للبنينعلميشهاب احمد عبد الرضا شتيوي4770251511003013

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميقاسم عبد االمير رسول محمد جواد4771251511009412

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعبد هللا كفاح حبيب عراك4772251511007252

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية ميسان للبنينعلميفاضل صالح مهدي عريبي4773251511011029

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمها عبد الكاظم مهدي سالم4774251512070291

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحمزه عبد الحسين عليوي خلف4775251511002085

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميمروة جواد كاظم جليل4776251512089041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية المنار االهلية للبناتعلميشهد موسى عبد الحسن عيدان4777251512058129

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمرتضى سامي لفته زغير4778251511008438

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية االمير للبناتعلميحوراء تحسين جابر شبيب4779251512083089

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء رعد عزيز عبد الحسين4780251512084149

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد زهير عبد رخيص4781251511007192

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد رياض حسن محمد علي4782251511022157

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين حامد محمد علي حسين4783251512084072

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسرحان سعد عباس علي4784251511002108

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب عبد النبي جودي سلمان4785251512059277

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميضرغام حسن محي علي4786251511037021

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي خزعل موسى حسن4787251511010222

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية المنار االهلية للبنينعلميصادق احمد كاظم جواد4788251511022076

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميصالح نوري رفه مصحب4789251511116115

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الوحدة للبنينعلمياحمد قاسم مشكور زغير4790251511005012

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميسجاد علي عزيز كاظم4791251511010133

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميلبنى اسماعيل كلل ناهي4792251512057155

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحسن صاحب بستان كاظم4793251511026029

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية االمير للبناتعلميسارة باسم حسن نيني4794251512083191
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية التفوق االهلية المسائية للبنينعلميحسين عالء الدين عبد الحسن محسن4795251511161007

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياسيل حسن محمد علي حرجان4796251512002013

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد نصير حمادي حسن4797251511009060

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميظافر فاهم حمزه عبد الكاظم4798251511010164

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميميس محمد هادي عبد السادة4799251512086114

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية المربد المركزية للبنينعلميضفاف محسن مرزوك محمد4800251512002120

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسراء مؤيد شناوه مزيعل4801251512059025

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزهراء حمزه عبد الكاظم كتاب4802251512002084

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميعلي باسم شمال نهير4803251511019033

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية بانيقيا للبنينعلميباقر عبد االمير درويش حسون4804251511031055

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية البتول المسائية للبناتعلميدنيا محمد صالح مهدي4805251512170030

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية االمير للبناتعلميأماني ناصر خصاف حسين4806251512083009

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية النجف المركزية للبنينعلميليث اكثم محمد رضا حسن4807251511001416

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء علي عبد الحسين جريو4808251512059236

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمهدي عبد الصاحب عبد ياسر حسون4809251511116264

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين رشيد مجيد حميد4810251511008136

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحارث حسين محمد عيسى4811251511001100

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميايات أحمد عبد الزهره موسى4812251512070048

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمصطفى علي عبد عون جاسم4813251511010364

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكرار حيدر كاظم حسن4814251511116193

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحسين كريم هندي حسين4815251511044092

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمود عبد العزيز جمعه رشيد4816251511014193

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياسامة محمد زكي عبد هللا علي4817251511007048

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمييوسف علي حسن عبد عون4818251511008536

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمينور احمد حمزه راضي4819251511010379

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميأمير محمد علي حاتم جاسم4820251511044021

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميغفران مهدي صالح مهدي4821251512084391

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميتبارك حسنين حسون كاظم4822251512096029

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميشهد حيدر حسين محمد4823251512084345

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمحمد جميل كامل هاشم4824251511010310

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المربد المركزية للبنينعلميذو الفقار علي حسين علي4825251511002095

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعباس لؤي عباس عبود4826251511001265

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمصطفى كاظم نعمه مزهر4827251511002246

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية االمير للبناتعلميدعاء عبد مسلم مهدي بكلي4828251512083109

188 من 142صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد محمود محمد حسين علي4829251511034081

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميضمياء علي نعمه سعد4830251512086082

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميساره علي حسين حمزة4831251512086071

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الحكيم المسائية للبنينعلميحسين علي عباس كزار4832251511151030

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميكرار محمد جواد عطيه4833251511010287

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميغفران مسلم علي عبد الرزاق4834251512077157

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد كريم كحط محيسن4835251511008422

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميغيث عيسى كاظم جوده4836251511030032

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد حيدر عبد الحسين حبيب4837251511034067

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرقيه سلمان فرحان عبد الحسين4838251512084184

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلميمصطفى جميل مانع صحن4839251511032022

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي حسين نعمة عبد4840251511022101

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية النصر المركزية للبنينعلميجعفر احسان حسن تقي4841251511007078

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي حسن بريز عوده4842251511007267

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميهاشم مسلم عزيز عبد4843251511010381

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي شوقي ابراهيم مشكور4844251511007279

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميكوثر خضير عباس نعيم4845251512070267

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء فائز محمد رياض4846251512062258

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميتغريد صباح عالوي ردام4847251512070078

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميمريم معين حسن جابر4848251512067052

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب مهدي عبد الحسين مطلب4849251512059296

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعباس هادي شنان هواله4850251511001270

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمنار ظاهر عبد الحر ظاهر4851251512070288

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمهند رياض عبد زيد جبر4852251511007445

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعمار عقيل حمود رضا4853251511022124

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية االمير للبناتعلميصفا رائد عدنان محمد علي4854251512083226

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الوحدة للبنينعلميعلي حميد علي محمد4855251511005051

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعلي غالب عبد الكاظم سعدون4856251511026080

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي نجاح لفته حسن4857251511001354

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميضياء عبد االمير كاني بجاي4858251511008246

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلمييوسف ناجح عباس عبد زيد4859251511012215

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميغيداء شمخي عبد االمير بعير4860251512076160

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعداديه امنة الصدر للبناتعلميسكينه نذير سلمان محمد علي4861251512082054

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلمياسماء جاسم محمد ياسين4862251512089004
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميعلياء فاضل محمد وناس4863251512070235

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلمياحمد خليل هويدي حسن4864251511014009

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميعذراء صاحب عبد الواحد داود4865251512084376

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميهدير حيدر محمد عبد علي4866251512057197

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية البتول المسائية للبناتعلميبتول عبد مسلم جابر ناصر4867251512170013

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور مجيد جابر عبد الحسين4868251512084522

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميحوراء ماجد عبد الحسين علي4869251512070097

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد عباس عبد هللا علوان4870251511012173

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميامير خالد عبد علي حسين4871251511044053

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينذير رزاق ياسر غضبان4872251511116271

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمؤيد محمد عبد الزهره محمد4873251511009446

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد سالم احمد حنتوش4874251511008020

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسنين علي عريبي عبد هللا4875251511001128

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميرقية علي عبد هللا كريم4876251512065008

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه حسين عبد العالي جاسم4877251512076164

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه عبد الكاظم شنان عبد هللا4878251512084408

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية النصر المركزية للبنينعلميجعفر هادي عبد علي عبد هللا4879251511007081

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي محمد حسين جواد عبد اليمه4880251511007296

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المربد المركزية للبنينعلميوداي فخري شمخي جبار4881251511002267

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء احمد كاظم عمران4882251512059200

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين شاكر علي راضي4883251512059095

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحيدر ظاهر عسل حمزه4884251511002090

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسين لقمان جواد عبد الحسين4885251511002079

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء حمزه فليح عبد الحسن4886251512084146

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمنتظر حيدر سالم محمد علي4887251511008501

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميبنين محمد رضا مجيد سلطان4888251512053020

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميوعد كامل خصاف ستار4889251512065022

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية النصر المركزية للبنينعلميقاسم ريسان عباس شبالوي4890251511007323

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميعمار احمد ايوز جوهر4891251511150154

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميايناس ناجح عبد عبد الخضر4892251512084057

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلمينور علي جاهل حسين4893251512063035

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزينب مهند عبد هللا محمد4894251512059297

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلمياحمد فاضل صالح مهدي4895251511044040

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمنتظر فارس صباح كطوف4896251511008504
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الحكيم المسائية للبنينعلميكرار جودي محمد كاظم4897251511151077

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمصطفى حيدر عبد الرضا حسين4898251511010357

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميأحمد هادي كاظم مجهول4899251511014016

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميموج منذر عبد المهدي علي4900251512084480

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعبد األمير محمد عبد األمير حسن4901251511022082

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميجعفر عباس جعفر عباس4902251511009108

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء جاسم حسين عمران4903251512059203

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمرتضى احمد امل صاحب4904251511009528

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية569ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد زكي عبد القادر محمد4905251511034070

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية552اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميزيد نجاح هادي مهدي4906251511008212

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية537اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين كاظم مهدي حميد4907251511008166

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية537اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى حسين ناصر جبر4908251511008473

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية523اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر حسن عبد الزهره مرزوك4909251511008176

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520اعدادية االمير للبناتعلميبنين حامد عبد زيد حسين4910251512083057

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية512اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي حسن خضير عمران4911251511010207

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرقية محمد خضير عباس4912251512062197

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسنين محسن راهي عواد4913251511007108

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505ثانوية ميسان للبنينعلميحسين فاضل حاكم ديعج4914251511011014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمياسراء زهير سالم حسن4915251512077012

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية503ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميداليا عدنان عباس عبد النبي4916251512087023

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميزيد محمد عبيس حسن4917251511116107

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميغفران جابر كاظم جاسم4918251512084387

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى عطية حسن رضا4919251512070338

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعقيل ناصر حسين علي4920251511014102

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد عبد الحسين محمد رضا4921251511001466

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية النجف المركزية للبنينعلميامير زهير ناجي مطلق4922251511001074

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميامين عدنان عبد الحسن زنوح4923251511012030

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزينب فؤاد كاظم حسين4924251512065012

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميليث ناصر رسول عبد الكريم4925251511009442

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميسعد عباس فاضل حسوني4926251511008223

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلمياصيل وعد عبد الزهره عبود4927251512094001

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية االمير للبناتعلمياالء محمد رياض نجم4928251512083036

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي فرحان وحيد عبد4929251511008307

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحوراء حسين خنجر محمد4930251512059140
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية النجف المركزية للبنينعلميامير جاسم محمد غالب4931251511001063

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد شبيب خصاف لفته4932251511008400

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميياسمين حامد حسين علي4933251512062617

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492اعدادية االمير للبناتعلميوجدان حسين علي كاظم4934251512083342

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميقاسم عبد المحمد عيسى حمادي4935251511010271

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد علي كاظم صكر4936251511001474

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية الوحدة للبنينعلميبهاء الدين عباس كريم طالل4937251511005016

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميزيد علي موسى جيتر4938251511015025

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور عباس فاضل ظاهر4939251512059517

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميكوثر صالح زباله سلطان4940251512059448

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمريم نزار شاكر مجيد4941251512059472

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعلي محمد كاظم عبد4942251511004063

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزينب علي حسين عباس4943251512077113

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميعذراء عامر زاير جبر4944251512053089

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعباس يوسف كاصد عطيه4945251511116134

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبشرى ثائر يونس سالم4946251512059082

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي احمد جليل عباس4947251511009316

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرسالن باسم محمد علوان4948251512070118

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحمد اليذ عباس علي4949251511150017

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعمار ناصر منيجل زياد4950251511001367

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينها علي عبد الهادي عبد الرضا4951251512077215

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمصطفى تركي عبد الساده حمزه4952251511007420

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميمصطفى سالم مطر عطيه4953251511150222

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد حازم مزيد مدفون4954251511001439

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمحمد فليح عنيد مدلول4955251511010330

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميحنين امين كريم علوان4956251512097011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينورس حمادي حسين لفته4957251512059531

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميهشام احمد نعمه كاظم4958251511009609

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الوحدة للبنينعلميحسين محمد مهدي محمد4959251511005028

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلمينور رياض عبد هويدي4960251512075055

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمهيمن محمد غالي حسن4961251511001545

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزينب كمال كريم حسين4962251512002095

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميصفا حمزه عبد حمزه4963251512084356

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية العزة للبنينعلمينور يوسف حسين كشوش4964251511016204
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمصطفى جليل هادي جعفر4965251511002242

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد رضا غني جودة حسين4966251511012170

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينوره ارحيم جابر صدام4967251512070321

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسن نعمه حسون محمد4968251511010066

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد باقر حيدر جبار صاحب4969251511044262

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية االمير للبناتعلميشهد علي عبد الحسين غضبان4970251512083220

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمينورس علي ساجت متعب4971251512116092

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه سعد مجيد عبد هللا4972251512077163

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميهبه محمود هادي عبيس4973251512077237

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحيدر عبد الرزاق راضي محمد علي4974251511009193

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينعلميسالم كاظم محمد علي4975251511162005

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميعلياء عبد العظيم جبار كاظم4976251512112020

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأمير علي ناجي مشكور4977251511009006

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلمينبأ احمد حميد ياسين4978251512094020

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينغم يحيى جبار ناهي4979251512059496

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميساره طالب عبد سلمان4980251512062333

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميازل عبد الكريم كاظم غالي4981251512059011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية النصر المركزية للبنينعلميامير رياض هويدي حسين4982251511007060

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الوحدة للبنينعلميمحمد عبد الرضا هادي جواد4983251511005077

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعماد قاسم يونس مهدي4984251511022121

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد رياض حسن كاظم4985251511009032

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمينور سماعيل عبد الحسين راضي4986251512053118

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميعقيل عبد مسلم ميري علوان4987251511019031

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية المنار االهلية للبناتعلميسجى فاضل عبد الكاظم سلمان4988251512058117

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية القادسية المختلطةعلمياسراء علي حسين عباس4989251512111004

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي كريم كاظم علي4990251511010244

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد امين عليوي سعيد4991251511004070

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعبد الحق محسن مهدي خنياب4992251511009294

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعباس علي ستار عبيد4993251511007236

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية االمير للبناتعلميوسن فالح جالي عنين4994251512083346

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الرسول عباس محمد علي4995251512062447

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمنى عجيل عرمش كريمش4996251512084476

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميايمان حسين جعفر علي4997251512059059

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور عبد مغير دحام4998251512084516
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميسيبال خضر محمود حسن4999251512053132

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين سمير فاخر محسن5000251512059129

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسرى عماد سمير مجيد5001251512084333

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية االمير للبناتعلميبنين احمد باقر عباس5002251512083055

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية النجف المركزية للبنينعلميبهاء ماجد رشيد سلمان5003251511001088

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الكاظم جودي عبد العباس5004251512062448

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحيدر محمد سعيد سعيد علي5005251511009199

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء سعد ناجي حسين5006251512059223

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد جواد حامد محمد عبد الساده5007251511022148

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي سجاد علي رجب5008251511116153

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرسل مجيد رسول علي5009251512077075

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياساور حيدر عباس جاسم5010251512070019

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمصطفى منذر عبد الصاحب محمود5011251511044327

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية االمير للبناتعلمينور عامر سليم عبد الزهره5012251512083314

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية البتول المسائية للبناتعلميبنين حسين صالح نصيف5013251512170016

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمصطفى ماجد محمد علوان5014251511026135

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميأفراح كاظم رزاق راضي5015251512084005

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية النجف المركزية للبنينعلميليث حسين جاسم حمزه5016251511001418

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء زاير عبوسي محسن5017251512084223

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميزين العابدين جميل عباس فرهود5018251511008214

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية المعارف للبناتعلميايمان هاني هادي جواد5019251512060009

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسجى فالح وداي متعب5020251512059333

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد علي شاكر عبد5021251511001034

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمسلم حميد جواد كاظم5022251511022185

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية المنار االهلية للبنينعلميرضا باقر محمد علي اسماعيل5023251511022061

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية المربد المركزية للبنينعلميياسر صادق يوسف حسون5024251511002270

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميصفا عبد الساده حسين كاظم5025251512084359

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعباس سامي حسين رحيم5026251511010170

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية المربد المركزية للبنينعلميلؤي عظيم عبد الساده كاظم5027251511002196

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميرشيد جبل كاظم عرم5028251511014073

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسيف فالح محمد عبيد5029251511007210

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية االمير للبناتعلميبنين جاسم عنون فرحان5030251512083056

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية واسط للبناتعلميمروه لفته عبد هللا سلمان5031251512066053

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزهراء منير غني مزعل5032251512086062

188 من 148صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمه خضير صبحي خضير5033251512063027

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميحسن مظفر عباس حميدي5034251511150052

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد فاضل صالح مهدي5035251511007032

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي حسين عالوي عبد الحسين5036251511001304

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلميمحمد يوسف جواد كاظم5037251511032021

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه رسول حسين علي5038251512059417

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية المعارف للبناتعلمينورا حيدر حميد عبد هللا5039251512060036

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميحكمت علي ناصر حسين5040251511044096

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياحمد حسين جدوع حران5041251511002005

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميسجى عمران كاظم عمران5042251512076123

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية االكرمين للبناتعلميلقاء هادي مشعان سلمان5043251512081018

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية النصر المركزية للبنينعلميكرار علي جابر نعمه5044251511007335

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى عماد شاكر جواد5045251511016190

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية بانيقيا للبنينعلميرائد مازن عباس مهدي5046251511031125

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي صالح حيدر خضير5047251511009349

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميأيات محمد بربش عبد5048251512077007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الثقلين االهلية للبناتعلميغدير عادل محمد حسن5049251512094017

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي لطيف كامل ياسين5050251511007293

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية النصر المركزية للبنينعلميهشام رياض عبد الحسن حمزه5051251511007457

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميذو الفقار ياسر كاظم احميدي5052251511044112

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمييمامة ضاري محسن خشان5053251512070353

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميحمودي عبد الحسين فاضل حمزة5054251511030014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد حمودي يوسف جاسم5055251511008013

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياكرم علي محمود علي5056251511007053

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمنتظر سلمان كريم سلمان5057251511001537

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه محمد عبد مسلم عيدان5058251512070130

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء جندي حسن شهيد5059251512059206

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي كاظم خزي حسين5060251511010242

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمحمد نعمه ناصر حسون5061251511014191

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميحسين فائق عبد الحسين محمد5062251511034025

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميحيدر عباس عبد الصاحب محمد صالح5063251511157011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميشفاء خيران عبادي حسون5064251512096091

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية النصر المركزية للبنينعلميضياء عالء عبد الزهره مزهر5065251511007228

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميحسين وحيد هادي شاكر5066251511150070
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسيف ريحان جمعه داخل5067251511001227

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسن عالء حسين مهدي5068251511007097

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد علي نضال مدلول علول5069251511004079

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميبنين سعد عباس ظاهر5070251512057025

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية المنار االهلية للبنينعلميأمير عبد العظيم جابر ساجت5071251511022002

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي عباس جواد كاظم5072251511001328

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية المعارف للبناتعلميزهراء ناهي ريكان خردال5073251512060022

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية الحكيم المسائية للبنينعلميكرار خالد محمد جواد5074251511151079

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميحسام محمد علي حسن حبيب5075251511037010

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلميعلي عباس عبد الشهيد جبر5076251511032014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي ميثم سالم عبد الزهره5077251511008314

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميليث علي جاهل حمزه5078251511014163

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد صادق عدنان كاظم5079251511022160

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسين عليوي ابراهيم راشد5080251511014052

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه عبد الرزاق احمد جمال5081251512059420

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميسجاد خضر ميس وسمي5082251511008219

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية النجف المركزية للبنينعلميجعفر احسان زايد كاظم5083251511001094

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميحامد علوان جبر حسين5084251511150045

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميرواء فاضل هاشم يونس5085251512112013

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد صالح عزيز حمودي5086251511007194

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميكرار عبود اسود عبد الحسين5087251511010284

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمنار خضير عبد زيد كاظم5088251512059476

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد باسم عبد العباس صادق5089251511001204

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمرتضى عدنان جيثوم دجن5090251511008444

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينعلميلؤي نوري عبد الباري حسين5091251511162014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعلي اآلكبر سعود عبد حسن5092251511004055

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء علي عبد الحسين عباس5093251512059237

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميحوراء رزاق يوسف مهدي5094251512112009

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل محمد جعفر باقر5095251512062182

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميسجاد فارس يحيى صالح5096251511044139

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المنار االهلية للبناتعلميبنين حبيب كاظم ناصر5097251512058032

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميأحمد عالء محمد حسين محمد صالح5098251511044005

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المنار االهلية للبنينعلمياحمد عبد الهادي كامل عاجل5099251511022016

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسراء عبد االمير باقر حسين5100251512059021
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية االمير للبناتعلميسمر ماهر عبد االله دهش5101251512083212

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره شريف نعيم عباس5102251512084317

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور حسن جعفر محمد5103251512059510

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعذراء جابر محمود عزيز5104251512002124

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميمريم صالح نعمه خضر5105251512076182

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحسين سالم علي صفار5106251511004022

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية النصر المركزية للبنينعلميفاضل محمد عبد االمير رزاق5107251511007317

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن سلمان صليبي كاظم5108251511008107

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية المنار االهلية للبنينعلميآثار وفي شهيد حمود5109251511022001

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية المنار االهلية للبنينعلمياحمد صادق حسن راضي5110251511022013

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االمير للبناتعلميهبة علي زهير حسين5111251512083332

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية العباسية المسائية للبنينعلميهاشم علي حسن جابر5112251511156013

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميساره عواد عبد الحسين كريدي5113251512084321

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى كريم هادي عبد الساده5114251511008489

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميامير سعد عبد زيد حميدي5115251511037006

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعبد الرحمن حمزه حسن عبيد5116251511007245

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينبأ حيدر حمزه ديكان5117251512070300

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر شنون عبيد تبينة5118251511116087

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسين فالح جاسب عودة5119251511001153

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحنين عزيز حميدي محمود5120251512053027

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميعباس عبد الزهره عباس علوان5121251511041024

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياكرم فارس عبد االمير جبار5122251511010039

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية القادسية المختلطةعلميزهراء عدنان عباس عالج5123251512111032

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميحيدر ليث عبد هللا عبد الحسن5124251511015022

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميجاسم محمد سعيد راهي5125251511015010

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميباسم محمد حسن عباس5126251511015007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميزيد تحسين عبد علي صالح5127251511010118

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميسليم حقي عبد العباس عيسى5128251511009254

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميضرغام محمد عبد الرضا هادي5129251511150107

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب كاظم مسلم عبود5130251512070177

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد عادل ستار عبد هللا5131251511007016

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميعلي كريم عبد هللا كاظم5132251511019038

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحيدر عبد االمير محمد وداعه5133251511009192

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمصطفى ضياء شريف عبد5134251511044319
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية المعارف للبناتعلميوفاء خضير عباس عبد الحسين5135251512060042

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمينوره فالح حسن جاسم5136251512053126

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميمنتظر ميثم مهدي محمد5137251511150234

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميفاخر عامر فخري عبد زيد5138251511044240

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميلينا واثق ظاهر عذاب5139251512077183

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمسلم عقيل جواد خضير5140251511008458

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميديانا عالء كاظم حمزه5141251512084161

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمحمد علي حسين عبد5142251511026109

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرماح صالح رضا عباس5143251512059189

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسيف حسن جبر كاطع5144251511001225

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميمصطفى عبد الهادي عبد الواحد عذار5145251511157051

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب حسن عز الدين موسى5146251512084275

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب زيد رياض جبر5147251512084284

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميمسلم هادي حميد عبد5148251511113060

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميعلياء عبد الفتاح حسن عبد الرسول5149251512077152

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلمياماني حيدر محمد باقر محمد حسين5150251512097006

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميمصطفى حميد عليوي صادق5151251511010356

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد حمزه جبر راضي5152251511001016

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميمحمد عمران ناجي عبد5153251511113057

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين لطيف جاسم حمود5154251512062099

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميايه زمان جبار عبد الرسول5155251512077022

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسن بشار جبار حسين5156251511014035

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميمحمد باقر مهدي حسين5157251511150183

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرقية كاظم جواد كاظم5158251512096056

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميهمام غازي ابراهيم غازي5159251511026149

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المربد المركزية للبنينعلميامير صاحب حمزه محمد5160251511002027

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمينور خالد راهي جبار5161251512057182

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميحسنين عبد االمام عبد االمير غريب5162251511150058

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية بانيقيا للبنينعلميحسين عبد الكريم علي محمد علي5163251511031095

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعبد هللا راضي عبد محمود5164251511044164

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميبتول حسام علي حسن5165251512087012

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة حازم عبد الزهرة حسن5166251512062321

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين فارس حميد لعيبي5167251512084090

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميبالل عباس نهيب نعمة5168251511015008
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسين علي كريم موسى5169251511014051

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميذو الفقار جودت كاظم محمود5170251511008194

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسهام أزهر شاكر حساني5171251512070211

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزينب فريد نور كريم5172251512053073

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم عماد عبد الحسين كاطع5173251512084466

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي محمد جابر محمد علي5174251511009380

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعلي عبد األمير جابر جاسم5175251511014121

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهدى عباس عبادي جبار5176251512070337

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي محمود حسين بدن5177251511001347

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميكرار فاضل محمد علي عبود5178251511150171

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية المعارف للبناتعلميانصاف جاسم كاظم سلمان5179251512060004

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميعذراء ستار جابر عباس5180251512053087

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية واسط للبناتعلميإيمان عظيم عزيز عبد الشهيد5181251512066006

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزينب حميد محمد علي محمد سعيد5182251512058095

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميعلي هادي حسين هادي5183251511014141

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرسل تركي عبد هللا سوادي5184251512070113

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميأحمد نومان مجهول بارود5185251511014015

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحسين مهدي صاحب محمد5186251511004026

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمسلم ابراهيم جميل داود5187251511044312

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميابراهيم رشيد عبد اليمه حسن5188251511012004

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعمار رائد حسين علي5189251511026085

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزهراء حيدر عبد االمير عسر5190251512067028

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين جمال شاكر محسن5191251511012051

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعباس محسن جمعه محسن5192251511044160

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميايمان سعيد خضير عبد الحسن5193251512059060

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية بانيقيا للبنينعلميابراهيم جاسم حمودي حسان5194251511031011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميليث جمال رزاق عبد االمير5195251511009435

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميعلي صباح محمود محمد5196251511030026

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية االمير للبناتعلميتبارك عالء الدين عبد الساده ناصر5197251512083073

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينبراس عبد الرزاق حسين محمود5198251512070301

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية البتول المسائية للبناتعلميفاطمه محمد حسن حسين5199251512170083

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميعلي ناصر جبار فياض5200251511157030

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمنتظر حازم كاظم صالح5201251511008499

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمود جواد عبد زيد شنين5202251511001495
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميايات علي جواد كاظم5203251512086015

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلمياحمد جليل ناصر عاجل5204251511004006

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الوحدة للبنينعلميحسين عباس عبد الصاحب جبر5205251511005023

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهبة علي سعيد جاسم5206251512070332

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميزينب حيدر هاشم كاظم5207251512097025

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميزيد زاهر جاسم محمد5208251511116106

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزهراء عالء الدين عبد الحسين عباس5209251512065010

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية بانيقيا للبنينعلميسيف ميثم محمد مسلم5210251511031155

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهبه حسين دللي جبار5211251512084536

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميأية باقر عبيد كريم5212251512070011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي فريق عبد زيد مطر5213251511116162

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم علي حسين عباس5214251512063031

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأمير كاظم ناصر عبد5215251511009085

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميعذراء فليح حسن رضا5216251512059399

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميزيد محمد رضا علي محمد5217251511008211

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسراء قاسم كريم يحيى5218251512059024

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمختار فاضل فرمان حمادي5219251511002223

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعداديه امنة الصدر للبناتعلمينور الهدى منشد فليفل ثجيل5220251512082076

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية بانيقيا للبنينعلميفرقد علي حسين كاظم5221251511031235

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمرتضى كريم تركي كريم5222251511002227

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي هناوي مظلوم خويشي5223251511002178

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي ناصر حسين علي5224251511009386

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميوالء علي حسين علوان5225251512065023

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية االمير للبناتعلميزهراء فريد جامل عبد5226251512083163

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي عباس جلو محمد5227251511002162

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميهيفاء جاسم أحمد ابراهيم5228251512084559

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميعلياء اياد كاظم صيوان5229251512067046

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمهدي محمد جواد محمد مرضي5230251511022208

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسراء كاظم مزعل نتيش5231251512070029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية االمير للبناتعلميمنار عالوي خضير عباس5232251512083288

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميمحمد علي طالب كاظم5233251511157042

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمنتظر كريم محمد محمد جواد5234251511009588

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعبد هللا عامر مهدي محمد5235251511009306

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميكرار مشتاق ساجت علوان5236251511014161
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي اركان تكليف حميد5237251511022092

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد جبار ابراهيم محمد5238251511009022

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الفرسان للبنينعلميسيف عايد محمد حسن5239251511003012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميميمون حميد عبد هللا راضي5240251511015077

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد براك سعد نور5241251511034065

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي حسام عبد الواحد زرزور5242251511007266

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية واسط للبناتعلميأسماء محسن عبد علي سلمان5243251512066003

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية العزة للبنينعلميسيف عباس حميد جالب5244251511016087

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزهراء حميد ياسين عكله5245251512076091

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى ضعيف كاظم عبد الحسن5246251511022177

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميعلي جبار عبد االمير دخيل5247251511150133

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمياشواق حسين علوان عبد الحسين5248251512076017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية النصر المركزية للبنينعلميشاكر ابراهيم كاظم عواد5249251511007212

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسام اسعد عباس محسن5250251511001103

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميسجاد عبد الرضا ميري احمد5251251511014084

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميسامر ناظم عافص عبد السادة5252251511014079

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى عادل عبد الحسين حسون5253251511016186

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمصطفى عباس محمد عمران5254251511007426

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المنار االهلية للبنينعلميفالح كاظم حسين عبود5255251511022128

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميورد خالد محمد علي حسين5256251512062608

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد حامد حسين حسن5257251511009470

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي هادي جاسم محمد5258251511007306

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم حسين جمعه محيل5259251512084453

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبنين مظر عبد علي هادي5260251512076043

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي نبيل طالب عبد ياسر5261251511001353

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمرتضى عماد عزيز مشكور5262251511008448

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسين أسود كريم مخيف5263251511014043

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعبد هللا عدنان عباس عبد5264251511001277

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسماح عبد هللا عيسى سلطان5265251512070209

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية النصر المركزية للبنينعلميسجاد محمد داغر كريم5266251511007199

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميتبارك حسين عبد علي محمد5267251512070074

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي كاظم حسن جاسم5268251511007290

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية النصر المركزية للبنينعلميقيصر مؤيد حسن مهدي5269251511007326

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمهدي صالح مهدي عبد الرزاق5270251511007444
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية النصر المركزية للبنينعلميانمار كريم عبد الجواد نور5271251511007068

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهبة خليل جابر ناصر5272251512070331

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية واسط للبناتعلميضحى حمودي محسن جاسم5273251512066035

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرقيه محمد حسن غياض5274251512002076

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهالة هادي عباس خنطيل5275251512070330

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية395ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميسيف جاسم محمد حسين5276251511038011

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميغيث نعيم مهدي عباس5277251511116182

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية المنار االهلية للبناتعلمياماني عماد جابر موسى5278251512058018

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحيدر عبد الرضا جواد مساعد5279251511014065

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية390ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميناظم فاضل عطشان جبار5280251511038025

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية النجف المركزية للبنينعلميسجاد علي عزيز حمادي5281251511001214

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية387ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميحسين ثائر ستار جعاز5282251511018007

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميعبير علي سلمان غازي5283251512059394

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية العزة للبنينعلميمحمد صاحب شاطي عبد الكريم5284251511016170

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية555ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميأفراح هديب ضاحي حمود5285251512062029

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية546اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمريم رشيد فليح حسن5286251512077190

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية533اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميليث عالء حساني حمزه5287251511009439

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية525اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأيمن أياد محمد رشيد حسن5288251511009094

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي ظاهر محسن غافل5289251511002160

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميليث حسان حميد كريم5290251511026096

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية509اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمصطفى احمد عبد طامي5291251511022189

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية االمير للبناتعلميحوراء جبوري حسين هادي5292251512083091

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميشهد عباس علي حسين5293251512070215

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية االمير للبناتعلميرؤى محمد حسين جواد5294251512083118

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية االمير للبناتعلميساره عباس رزاق راضي5295251512083195

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية البتول المسائية للبناتعلمينور الهدى حنون عاتي مهاوي5296251512170101

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميغيث احمد صاحب كاظم5297251511044238

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياديان رائد حسن محمود5298251512059008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية503اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحسن صالح عذاب ناصر5299251511014036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية502ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب سالم شاكر عبد الزهرة5300251512062291

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد عبد هللا حسن مهدي5301251511001467

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمينور صالح عبد المهدي عبيد5302251512086125

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميمريم عبد االئمه ادم عبد الفاضل5303251512076184

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية500ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمة صاطع مرهيج عباس5304251512097039
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمياسراء مشتاق عبد زيد عبد الساده5305251512076015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية االمير للبناتعلميمريم صالح هالل اسود5306251512083282

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميغفران كاظم حمزه محمد5307251512112021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسرار خليل حسين عبد الحسين5308251512062349

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلمياسماعيل ناجح كاظم شمران5309251511012017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد وناس عبيد كاظم5310251511008432

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرغد كريم عبيد منصور5311251512096053

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميحوراء عبد زيد حسين شاهين5312251512089013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي سامي ياسر غضبان5313251511116152

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميجابر شريف عباس ذو الفقار5314251511116039

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمحمد قاسم عباس محسن5315251511022165

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميافراح مالح صخيل حتلوس5316251512059040

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعذراء صادق طه خضير5317251512062404

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء محمد حسين سعيد عباس5318251512059246

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميايات محمد مسلم داود5319251512059058

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية المنار االهلية للبناتعلميسارة صالح مهدي كاظم5320251512058109

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياياد عبد الزهره ناصر حسين5321251511007070

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية االمير للبناتعلميدعاء كريم عبيد عريان5322251512083112

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسين امين رشيد نومان5323251511001132

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية االمير للبناتعلمينور حيدر حميد كاظم5324251512083311

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعقيل احمد كاظم كشاش5325251511002144

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبد الحسين كاظم توين5326251521008032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي عبد الحسين عبادي محمد5327251521012204

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميباقر اسماعيل عباس سليمان5328251511116291

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب عبد االمير عبد الرضا هاشم5329251512084292

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميداليا صباح جندي محمد5330251512057045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميحيدر فليح محسن كاظم5331251511004029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضحى حسن نعمه سعد5332251512084362

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمرتضى عبد الرضا سعد عباس5333251511004085

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمياالء وهاب جوده حمزه5334251512057017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميسامر ناجح حسن جريمخ5335251511019022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحوراء عباس شهيد جودة5336251512059143

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميوهب عباس وادي رحمن5337251511004105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينعلمياحمد حسن علي محمد5338251511162001
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور جميل مسلم حسون5339251512059509

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميهدى حمزه مكي عبد الهادي5340251512059546

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيذو الفقار عاصم محمد علي جواد5341251521024178

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميهاجر أياد عبد الساده جاسم5342251512070326

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميجاسم محمد يونس ذنون سليمان5343251511008092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينورا علي كاطع سماري5344251512084528

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعبد هللا عبد الكريم عبد الحمزه نعمه5345251511010187

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين قاسم غالي عبد5346251511009169

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميآمال محمد جواد كاظم5347251512070039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد يوسف سعيد صبار5348251511001494

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين عالء جاسم محمد5349251521012084

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية544اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميعذراء فاخر جاسم فاضل5350251512084379

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية515اعدادية االمير للبناتعلميرؤى حيدر عبد الهادي عبد االمير5351251512083116

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية النجف المركزية للبنينعلميياسر عامر رؤوف سالم5352251511001569

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميوسن فزاع كريم لهمود5353251512070350

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية القادسية المختلطةعلميمحسن هادي ثامر عبد5354251511111058

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميخالص طالب محمد عبد االمير5355251511008191

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينهله سمير عباس قاسم5356251512084501

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي شاكر سوادي سلطان5357251511116154

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية المربد المركزية للبنينعلميزينب هادي كاظم طوفان5358251512002097

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميفاطمه محمد عبد زيد عبد علي5359251512070254

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمالك حسن عبد اللطيف جاسم5360251511001421

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميحوراء عباس عبد صعب5361251512053035

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسن صبحي حسن كاظم5362251511010060

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه كاظم هندو حمود5363251512070127

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميتقى جاسم محمد ظاهر5364251512057031

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية القادسية المختلطةعلميرحيم ابراهيم جياد كامل5365251511111038

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسراء جابر عباس حسين5366251512070021

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميورود كاظم جواد كاظم5367251512059562

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء رحيم عبود لطيف5368251512084148

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين ماجد موسى كاظم5369251512084092

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء جبار غالي حمزه5370251512059204

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمسلم عبد العباس محمود جاسم5371251511007416

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميكاظم طالب ناجي جبر5372251511044245
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الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميآالء هاشم عبد هللا صالح5373251512070003

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمها موسى خير هللا حريمس5374251512002153

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسكينة جواد عباس كاظم5375251512070204

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي كاظم هاني عبد5376251511001339

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميأحمد عباس ابوسوده دليم5377251511004002

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميأحمد ناظم عبد الحسين غازي5378251511044010

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية النجف المركزية للبنينعلميرسول مزهر جواد كاظم5379251511001181

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميعال حسين عبد هللا عبد جاسم5380251512070233

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء تايه حمود حمزة5381251512058075

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميميثم قصي جواد علي5382251511008514

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب راضي عبد عون جمعه5383251512063018

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميغيث صاحب عبد عباس5384251511008323

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميرقيه ماجد محمد عبد االمير5385251512086049

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية االمير للبناتعلميزهراء سالم جعفر صادق5386251512083154

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمريم قاسم حسين حمزه5387251512070285

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميزينب جعفر ناجي عبد العباس5388251512089029

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميحنين محسن ظاهر محسن5389251512095007

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهالة هشام جاسم محمد5390251522086297

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيحسين حميد رشيد زغير5391251521151042

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسن محمد عواد كاظم5392251521012070

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد حسن عبود عوده5393251521002008

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمثنى هادي عنجور حريجه5394251521002162

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية سيد االنام للبنينادبيباسم حسن عبد االمير حسن5395251521025025

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية البتول المسائية للبناتادبيوفاء تعبان شنشول عوده5396251522170086

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين علي محمد عبد الزهرة5397251521012090

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيزيد طاهر يوسف خشان5398251521012115

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير علي عيسى كاظم5399251521024068

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهد صاحب حسن علي5400251522078048

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي محمد عبد االمير طعمه5401251521012213

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيطارق عالء حامد محمد5402251521153023

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيحسين خالد حسن عباس5403251521151043

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية المربد المركزية للبنينادبيشيماء وليد مالك صالح5404251522002067

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر ناصر كاظم سبتي5405251521024445

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عدنان عبد مسلم مخيف5406251522086051
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الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر علي مهدي هادي5407251521027054

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكاظم جواد كاظم سميده5408251521024342

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المربد المركزية للبنينادبيضياء جبر حاكم جبار5409251521002108

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عدنان خضير هادي5410251521024067

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن حاكم نور عبد الزهره5411251521024106

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة غفار وهاب علي5412251522086239

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهدى امجد عبد االمير جاسم5413251522056266

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعقيل نبيل كامل دخيل5414251521116050

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيعبير عبد المهدي هاشم محمد علي5415251522080176

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الجزائر للبناتادبيهدى حمدان حسين عباده5416251522091066

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيرؤى محمد عبد العالي عبد5417251522093024

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين علي حسين علي5418251521012088

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيجاسم محمد وناس كاظم5419251521012059

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحوراء جابر أكبر محمد5420251522086076

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيتمار عماد كريم مجيلد5421251521151029

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المربد المركزية للبنينادبيميثم منصور عباس عبد هللا5422251521002196

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حسن عبد الرضا حتلوز5423251521025133

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيزينة خضير شمخي عبد5424251522075042

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية نور الحسين للبناتادبيوجدان كريم ياسر عبد5425251522078088

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن ليث فاخر عبد الرضا5426251521025039

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب اسماعيل زغير محمد5427251522086151

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمروة محمد علي حسين علي5428251522056211

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره علي جالل محسن5429251522053057

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الكرار المسائية  للبنينادبياحمد صالح عبد االمير مظلوم5430251521163003

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي جابر مرتضى مهدي5431251521151085

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية المربد المركزية للبنينادبياميره فاضل حمزه خضر5432251522002011

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي حسين محمد عيسى5433251521024290

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار عبد االمير علي محمد5434251521012237

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعباس جواد كاظم عبيد5435251521012158

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمحمد عبد الكريم نبهان وادي5436251521021024

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيضرغام موحي جبار مغامس5437251521151075

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد حسين عبد الكاظم شعالن5438251521002166

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد حمزه حمود عبد5439251521002167

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية االسراء للبناتادبيسهام نعمه شهيد مشكور5440251522088010
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الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيايالف محمد ناهي سعدون5441251522089008

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيقبس عدنان محيبس صريم5442251522093048

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية ميسان للبنينادبيسجاد ياسر حسين باهض5443251521011038

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي عادل نصيف جاسم5444251521012199

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيياسر علي ناجح جبار5445251521012342

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الفلك المسائية للبنينادبياكرم كامل مظفر مهدي5446251521158010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور الهدى عمار كريم حاتم5447251512077220

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمريم حيدر عبد الرسول حسن5448251512084455

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميامير لطيف حسن علي5449251511009087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميمحمد جاسم محمد محرم5450251511157034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية المربد المركزية للبنينعلميسجا ناصر جبر غالي5451251512002104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء حسين عالوي كاظم5452251512077093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية البتول المسائية للبناتعلميحوراء حسن محمد عبود5453251512170021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمرتضى عباس جبير عذاب5454251511007408

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمحمد محسن نبهار مردان5455251511002220

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب محمد رحيم خنفور5456251512084300

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمالك احسان جواد محمد5457251512084473

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميبنين صالح مهدي شنون5458251512112006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميلقاء كريم عبد الحسين عبد علي5459251512070272

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميجاسم محمد طعمه حسن5460251511019009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبراء عبد الباري عبد الزهرة عبد األمير5461251512062075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية العزة للبنينعلميامير نوماس حسن ناهي5462251511016033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه عظيم عبد الجبار كاظم5463251512059423

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية المربد المركزية للبنينعلمينجالء حميد نعمه حسون5464251512002158

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميامير احمد علي حسين5465251511009072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميعباس عالء قاسم محمد5466251511012112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية االمير للبناتعلميفاطمه سالم فليح حسن5467251512083254

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياسراء كاظم مصطفى حسن5468251512002008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسحر نجاح صالح كاظم5469251512084332

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمياخالص جميل حتروش حمزه5470251512076006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية المعارف للبناتعلميمها كاظم فالح كاظم5471251512060033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميفاطمه عالوي توفيق مجيد5472251512059424

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميصادق كريم غازي كزار5473251511014093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعدنان سرحان غازي مرهج5474251511010192
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية القادسية المختلطةعلميامير ستار حمزه درج5475251511111013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميعباس محمد عبود حميدي5476251511015036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميزيد محمد صادق جعفر5477251511044127

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية المعارف للبناتعلميزينب فاضل كاظم عبد5478251512060025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميمحمد عبد النبي يوسف باقر5479251511019049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية القادسية المختلطةعلميحسين علي مرهم عبد نور5480251511111026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية االمير للبناتعلميآيات جاسم محمد علوان5481251512083011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية البتول المسائية للبناتعلميايمان كريم ياسر عبد5482251512170012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميليث عبد الهادي عبد الكاظم حسن5483251511044253

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميدعاء محمد محمود احمد5484251512085012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينور عالوي خضر جالب5485251512059522

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية االمير للبناتعلمينور علي جواد كاظم5486251512083321

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميمروه تحسين صاحب حسين5487251512084441

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميحسن خضير حسين حمادي5488251511150047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميعلي عبد الخالق خلف عبادي5489251511150144

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحنين جاسم محمد سعد5490251512084118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإسراء معين رزاق محمد علي5491251512062016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياحمد هاشم كاظم عبد هللا5492251511116023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمينورس علي نعمه ياسين5493251512070320

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميحسنين عالء فليح حسن5494251511041010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلمينبأ سالم مجبل كليب5495251512095024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميإسراء سعد عبد الجليل جودي5496251512062013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميمحمد علي علي عبد االمير حسين5497251511004077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميفاطمه مهدي كشيش لويت5498251512076173

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميرسل عدنان حبيب محمد5499251512084174

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميساره رشاد نعمه حسين5500251512077123

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعداديه امنة الصدر للبناتعلميزهراء باسم علي حسين5501251512082036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الفدائي للبنينعلميحامد تركي جواد كاظم5502251511013019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميرائد اياد كاظم مطير5503251511037014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينعلميسيف عباس عبيد ناصر5504251511045012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلمياحمد عامر عبد الحسين حميدي5505251511015005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسن ناجح كامل حسين5506251511008118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميهدى حامد شاكر عيسى5507251512095030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرسل محمد غانم عبد5508251512059178
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية المنار االهلية للبناتعلميزهراء عطا هللا دخينه دايش5509251512058086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميشهد علي عزيز علي5510251512059362

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حسين داد خدا بخش5511251512084213

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميزهراء رزاق دمدوم محسن5512251512075028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية المربد المركزية للبنينعلميكريم جعفر محمد مزعل5513251511002195

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى حكمت معين عبد المهدي5514251511009549

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميماريا لواء محي صالح5515251512067050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميبنين فالح محمد حسن محمد5516251512070070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد محسن هادي ياسين5517251511044294

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميهدى علي حسين عبيد5518251512076212

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء حسن كاظم جبل5519251512084210

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميريام كريم شهيد ياسين5520251512076087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية االمير للبناتعلميحنين سالم هادي ظاهر5521251512083082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميفاطمة يوسف كطران سلطان5522251512116070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميفاطمه قاسم شهيد محمد5523251512086098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحيدر محسن عاشور منشد5524251511001170

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية بانيقيا للبنينعلميشجاع كرار صالح جبر5525251511031156

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية االمير للبناتعلميدعاء هادي صاحب حساني5526251512083113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسن فليح حسن حمزه5527251511007103

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميديانا محمد هاني رشيد5528251512084162

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميحوراء كاظم سعيد راضي5529251512084138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية المنار االهلية للبناتعلمياية حسين اسماعيل صالح5530251512058026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميضحى نعمه مرزه حسين5531251512059387

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلميمنى عبد الحر موسى سلمان5532251512095023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحيدر زينل هاشم سليمان5533251511116085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميسجى علي عبد اللطيف محمد حسين5534251512084330

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية االمير للبناتعلميزهراء منشد هادي كاطع5535251512083169

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميمريم علي عبد الكاظم حبيب5536251512076186

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمروه حسين كاظم جاسم5537251512077185

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميسجاد ستار جبار جاسم5538251511010132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه يحيى صاحب كاظم5539251512077176

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميندى جاسم محمود غبن5540251512089046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميزينب سامي عارف طه5541251512075032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي هادي جاسم سعيد5542251511007305
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية االمير للبناتعلميضحى رعد كتاب شعالن5543251512083230

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسجى عامر مجيد رسولي5544251512057099

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينعلميعلي قاسم حمزة درج5545251511045019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلمياحمد حسن عبد الحسين حسن5546251511150007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميضمائر عباس حسون حساني5547251512112019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلميرياض سعيد رسول حسين5548251511157016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميايمان شاكر هادي عيسى5549251512089006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميشهد عدنان عيدان يوسف5550251512067042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية المنار االهلية للبناتعلميعذراء عباس ابراهيم شريف5551251512058133

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميرعد سعد جابر موسى5552251511008202

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياالء عباس محمد محيل5553251512059042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميعلي صبار فهد راهي5554251511012131

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميغدير ثابت عبود جبير5555251512053090

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميسماح محمد شراد علوان5556251512053082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد رسول حسن نجم5557251511010024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميدعاء نعمان عبودي محروس5558251512053045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية القادسية المختلطةعلميهيثم عواد عبود بالسم5559251511111078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين علي يعقوب هادي5560251511008163

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسنين عيسى جعفر راضي5561251511002060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميدعاء عالء حميد مجيد5562251512062152

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية التفوق االهلية المسائية للبنينعلمياحمد عبد الكريم مالك ناجي5563251511161001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحوراء اياد جواد كاظم5564251512059138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية العزة للبنينعلميحسين محمد شهاب كشمش5565251511016062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعبد هللا حسين ياسين عبد5566251511007248

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلميمحمد احمد محمد صالح جعفر5567251511034064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميامل عبد العباس جواد صبار5568251512059050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد قاسم عبد الرضا ساير5569251511010031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميمنى حسن علي اكبر كاظم5570251512085037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميرباب جميل عبد هللا محمد5571251512076075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية القادسية المختلطةعلميصابرين سالم عبيد محمد5572251512111044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميصفاء فاضل عطشان جبار5573251512059377

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميشهد خضير عبد العباس صالح5574251512084346

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية القادسية المختلطةعلميحسين كاظم عبد الكريم ناشي5575251511111030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميزيد جبوري عباس حبيب5576251511004035
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعذراء عبد راهي عويز زويد5577251512002126

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميامير صبار فهد راهي5578251511012025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميمريم عبد االمير عبد الحسن هلوس5579251512059468

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسبأ مهدي غافل خضير5580251512059320

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمنتظر حسن كاظم شبيلي5581251511008500

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلمينبأ فراس عباس عبد الحسين5582251512076192

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميسجى ستار حميد حسن5583251512059326

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبيادر لفته كاظم عبود5584251512076046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية النجف المركزية للبنينعلميامجد حسن عيسى كاظم5585251511001060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينور حيدر حسين حبيب5586251512058168

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرهام راقي هادي محسن5587251512070132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب مطشر شاهين عبد الحسين5588251512070180

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور الهدى طل عبد هللا وبل5589251512062538

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميافرين حسن علي اكبر كاظم5590251512085003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميروشيد يعقوب يوسف حلو5591251511012084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميبيداء صالح حثيب مهدي5592251512076047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية االمير للبناتعلميحنين هادي عبد هللا غانم5593251512083087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمصطفى عبد العظيم جواد ناصر5594251511022198

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميتبارك مهدي صاحب جواد5595251512084102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميابراهيم حسين عبيد كزار5596251511044026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه كريم جبر حسن5597251512084416

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميآمنه توفيق منعم عبد5598251512084008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي محمد علي عبد زيد عريبي5599251511001345

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميقاسم رضا حمزه محمد5600251511010270

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميمصطفى صادق فخري مجيد5601251511018029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية المربد المركزية للبنينادبيساره مجبل كريم عبيد5602251522002055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيبالل عبد الهادي عبد الزهره حمزه5603251521024084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الشهداء للبناتادبيحنين يحيى عبيد مطرود5604251522090006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية االفتخار للبناتادبيايات احمد فضل عبد الساده5605251522079019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيايمن محمد سامي جواد5606251521024081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمعن عبد المهدي عبد نور حميد5607251521008119

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية االبتهال للبنينادبيحسن مجيد جبر عاصي5608251521023026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى حميد عبد هللا عبد الحسين5609251521008105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المربد المركزية للبنينادبيكرار علي ثامر مشكور5610251521002154
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية االنتصار للبنينادبيسعد قيس غثيث حمود5611251521036013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن احمد صبري حتاوي5612251521002043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية القادسية المختلطةادبياحمد فرحان ارحيم عبود5613251521111007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمريم إياد فؤاد ناجي5614251522085035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عصام جبوري سلمان5615251521024315

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتادبيزهراء رزاق حسين هاشم5616251522095004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسن هادي حبيب5617251521024366

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية ميسان للبنينادبيحسن مفيد سعيد عبد الكريم5618251521011024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرؤى علي مهدي غدير5619251522053027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكرار حسن علي عبيد5620251521116073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى علي عباس حسين5621251521024430

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرقيه حسين مهدي شمران5622251522085016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد جمال محمد هادي5623251521025132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد خالد رحمن جاسم5624251521008095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المربد المركزية للبنينادبيوسام عالوي حسين عجم5625251521002200

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيحسين شامت سلمان محمد5626251521151045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياحمد سعد جالوي كاظم5627251521012017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية سيد االنام للبنينادبيحميد موسى طرخان جبر5628251521025049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية االفتخار للبناتادبيهدى عبد هللا عبد الزهره حمزه5629251522079130

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية االبراج للبنينادبيعباس حسن عباس حمد5630251521027070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبييوسف رافد بهاء محمود5631251521024473

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد جبار سلمان ادريس5632251521002007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيشذى حمزه مجيد شمخي5633251522080163

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمة كاظم كريم كاظم5634251522079107

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيضياء مكي عباس جواد5635251521008054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الشهداء للبناتادبيريهام رزاق عبد هللا حساني5636251522090008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سيد االنام للبنينادبيغيث علي عبد حسين5637251521025113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيوسام فرمان عبد الهادي عبد الكريم5638251521012338

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسيف عباس كاطع محمد5639251521012141

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحيدر عبد علي حسين حاوي5640251521012102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المناذرة للبنينادبيفيصل مهدي جواد صيهود5641251521017033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن ناصر طالب جابر5642251521024118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر جليل محمد ابراهيم5643251521024158

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسين علي عباس فرهود5644251521004013
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيهادي حسن هادي عبيد5645251521024462

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االبتهال للبنينادبيعلي رحيم لفتة محمد5646251521023049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد محمد نجم عبد5647251522086205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الجزائر للبناتادبيعلياء هاشم حيدر عربيد5648251522091047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيميثم عباس عبد هللا حسين5649251521012325

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد لطيف عباس لفته5650251521024214

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد نجم عبد حسن5651251521025016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة حسين جاسم محمد5652251522080186

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعماد عزيز جواد كاظم5653251521002140

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيصباح عبد الحسن رحيم عبود5654251521113026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية االبتهال للبنينادبيمرتضى حسن جابر محيل5655251521023077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيسيف علي عبد باهض5656251521153021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيدعاء محمد جبر محمد5657251522089022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرانية ثائر سليم ضياء5658251522080087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الرحمن االهلية للبنينادبيميثم يعرب سعيد محمود5659251521026013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد اياد عبد جابر5660251521012256

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعقيل هاتف حمزه ماشي5661251521150081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينبأ محمد رضا محمد حسين كاظم5662251522080225

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء سعد جهادي بريج5663251522080117

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المربد المركزية للبنينادبيقاسم حميد ساجت محمد5664251521002148

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر فليح عبد جابر5665251521027055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفرح محمد رضا طاهر حسين5666251522056200

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين احمد طالب ياس5667251521012076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياحمد صاحب مهدي حسين5668251521012018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية المناذرة للبنينادبيعلي حسين ثجيل عبد5669251521017029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد عبد علي وداعه بشير5670251521116013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية واسط للبناتادبيبنين فالح مهدي راهي5671251522066008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية االفتخار للبناتادبيشيماء احمد ياسر دريس5672251522079085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي رضا حسن فرحان5673251521024298

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية االبراج للبنينادبيعبد هللا علي عبد كاظم5674251521027077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المربد المركزية للبنينادبيشيماء حسين عبيد حمزه5675251522002066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزينب فائز كاظم شياع5676251522002049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيحسن حامد محمود شاكر5677251521015006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سيد االنام للبنينادبيفهد عبد الحسين عباس عبد هللا5678251521025119
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار عارف كريم حسون5679251521025122

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر خضير عباس عطيه5680251521027052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسن حسين عبد هللا حسين5681251521012063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية تبارك المختلطةادبيعلي نجاح وشين منسي5682251521115019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحوراء جميل حسين علوان5683251522086077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية االبتهال للبنينادبياركان كاظم حسن علي5684251521023015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب عباس طاهر عزيز5685251522086162

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيورد الياسمين صالح حسين عوض5686251522086318

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية االبراج للبنينادبيمنتظر عبد الهادي شاكر عبد5687251521027139

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيحيدر محمد كريدي حمزة5688251521153015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية البتول المسائية للبناتادبيوجدان جاسم محمد نجم5689251522170083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية المناذرة للبنينادبيكرار قاسم محمد صخيل5690251521017036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي شمخي جبر5691251521024386

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي فاضل عباس جابر5692251521024317

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية االبراج للبنينادبيامير علي عبد الحسين حميد5693251521027014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاتن نعيم سعود بلبول5694251522080185

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية االفتخار للبناتادبياماني محمد عبد عبد الحسين5695251522079016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسعد محمد كاظم متعب5696251521002096

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي وليد عبد هللا جبار5697251521002139

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزينب حيدر محمد محمد جواد5698251522058021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية االنتصار للبنينادبيعبد الخالق كويت عزيز جواد5699251521036014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمرتضى عبد مسلم خليل ابراهيم5700251521032024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية القدس المسائية للبنينادبيبارق جواد عبد هللا عبيد5701251521152008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبياحمد سعد عبد محمد علي5702251521151004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسونيا سعيد علي حسين5703251522056150

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد هادي حميد عواد5704251521012279

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمرتضى رسول حسين محمد5705251521012285

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى ماجد حميد شاكر5706251521012312

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية المناذرة للبنينادبياحمد علي كريم جفات5707251521017003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيليلى عبد هللا محمود رضا5708251522116021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشذى إسماعيل حسن جبر5709251522086199

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينجالء جمال هادي ذيبان5710251522086269

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب سالم هادي ذيبان5711251522086158

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية االسراء للبناتادبيناديه صادق بناي سراج5712251522088015
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الجزائر للبناتادبيحنين جواد كاظم عزوز5713251522091019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية المربد المركزية للبنينادبيصادق فالح كريم محمد5714251521002104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي أحمد حسين مرزوك5715251521025084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيحردان صدام عبد الحمزه حرجان5716251521041002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمسلم صالح مهدي جدوع5717251521012292

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياثير قاسم أسود مزعل5718251521012004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيامير ناصر هادي عبد السيد5719251521012050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء رحمن حمد عباس5720251522086130

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية المناذرة للبنينادبيمحمد علي شهيد عبد الحمزه5721251521017038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الجزائر للبناتادبيبنين صاحب جابر جواد5722251522091015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي عبد الكاظم بريهي محار5723251521151094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الحرية المسائية للبنينادبياكرم عبد االمير ديان عويسي5724251521154004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412الخارجياتادبيحوراء عالء عبد االمير جواد5725251522401007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الخوارزمي للبنينادبيطه نصير كامل علي5726251521021013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي جبار شيال خباط5727251521152035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرقيه رحيم حسين كاظم5728251522056086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الفدائي للبنينادبيمسلم عبد الهادي ياسين عبود5729251521013076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعبد هللا عقيل مسلم جعفر5730251521012171

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيانور يحيى كريم عباس5731251521012054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير محمد عبد الصادق عون5732251521024070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الجزائر للبناتادبيبراء حسن شريف كريدي5733251522091010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد رحيم عباس عبد الحسن5734251521025007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياطياف حربي طالل حربي5735251522080012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسعيد منصور عبد الساده عبعوب5736251521002098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي مهدي عبد حسون5737251521004033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعمار كاظم شمخي جبار5738251521002142

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه رسول مزعل كاطع5739251522053034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيميس عقيل حسون باقر5740251522056233

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمحمد نعمان محمد ابو اللوخ5741251521012278

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيفراس توفيق حسين حمودي5742251521012224

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية المناذرة للبنينادبيعباس باسم كريم هادي5743251521017023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية القادسية المختلطةادبيمحمد سماح هادي ضمد5744251521111086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين رحمن جبر عباس5745251521024123

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عبد براك بشان5746251522086049
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية االبراج للبنينادبيعلي عامر ناهي محمد5747251521027088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي تحسين مصطفى مرتضى5748251521024279

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد فرحان رطان عبود5749251521024393

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية تبارك المختلطةادبيزهراء محمد عبد الساده جاسم5750251522115008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيصابرين وليد صاحب عبد5751251522080168

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر احمد هادي عبيس5752251522080201

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية نور الحسين للبناتادبيمروه كريم مونس كنعان5753251522078071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايمان عبد السجاد عبد الزهرة حسين5754251522080025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبد الساده عبد الخضر برتاو5755251521008033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المربد المركزية للبنينادبيايمن محمد عبد الحسين فاهم5756251521002031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهديل عادل نعمة عبد5757251522080260

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيشيماء كاظم ابو سوده حسين5758251522056159

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية القادسية المختلطةادبيمهند محسن جبر يونس5759251521111097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء ناصر جساب كاظم5760251522079061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتادبيآيات عالوي صالح محمد5761251522095001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفاضل عصري فاضل عباس5762251521024339

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد عادل شطنان طعمه5763251521002011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية المربد المركزية للبنينادبيامير عبد الزهره برك حسون5764251521002025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمحمد حسين نعمه محمد5765251521152048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيحسين رزاق حسين كريم5766251521153013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية االباء المسائية االهلية للبنينادبيرائد زهير صالح ناجي5767251521155006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيصفاء عباس كاظم لطيف5768251521160032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء رشيد حميد راضي5769251522056099

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين خالد محمد كاظم5770251522086042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور ليث محمد علي عبد الرضا5771251522053078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمنتصر صالح شهيد حسين5772251521012316

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية نور الياسري المختلطةادبيزيد عبد الرزاق عبد الحسين موات5773251521117007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة فاضل عبد الواحد جواد5774251522080191

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي كريم نور شاني5775251521002132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيأحمد كاظم حمزه علي5776251521160003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية ميسان للبنينادبيعلي فارس دخيل ملوح5777251521011054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية ميسان للبنينادبياحمد حسين صالح نجم5778251521011002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسن نعاس منسي كاطع5779251521116021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين كاظم لفتة حسن5780251522086074
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية االبراج للبنينادبيعمار لهب عبد هللا حويش5781251521027099

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمالك حسين جاسم جبار5782251521150115

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية تبارك المختلطةادبيهديل رحيم عبد الزهره بروش5783251522115010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية سيد االنام للبنينادبيمهند خضير جويد جار هللا5784251521025166

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياالء عطيه يعكوب الزم5785251522080015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينور مكي داخل عبد الزهرة5786251522080237

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعداديه امنة الصدر للبناتادبينور سليم كاظم خوجه5787251522082048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمريم ابراهيم لفته عبد هللا5788251522002087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمساء حميد جابر محمد5789251522056224

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار محسن عبد جبر5790251521012245

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين سوادي كاظم جبار5791251521025042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحبيب حمودي مهدي فليح5792251521024100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيعبير عبد هللا كاطع فنغش5793251522089044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيثريا احمد هاشم حسين5794251522096006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي ميثم عبودي هادي5795251521024324

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي فرحان كاظم سدخان5796251521024390

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية نور الحسين للبناتادبيسرور عباس عبد هللا عبد الكريم5797251522078044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيامجد حسن جاسم كريم5798251521008012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الصباح للبناتادبيبنين جميل انغميش حرش5799251522064009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية نور الحسين للبناتادبيفرح احمد عبد زيد خنفر5800251522078065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية االفتخار للبناتادبياسراء احمد علي جفط5801251522079005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعالء عباس حسون عبد5802251521002120

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمروان كتاب عبيد حسن5803251521002184

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء حمودي عبود سليم5804251522056098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الياقوت االهلية للبناتادبييسر عباس كاظم مهدي5805251522057012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسين عباس عبد المحمد حسون5806251521012082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعالء ستار جبار عبد5807251521012179

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعلي حافظ محمد جاسم5808251521020013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية القادسية المختلطةادبيفاطمه ستار حمزه درج5809251522111018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية القادسية المختلطةادبيحمد هللا كاظم هواله حمود5810251521111042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامين حليم كامل شمران5811251521024077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم علي عبادي عباس5812251522086257

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين مغيض هاتف مغيض5813251522080051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحنان كريم عبد السادة خضير5814251522080066
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيكرار جاسم محسن عليوي5815251521012232

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيكرار علي هاشم عبد المهدي5816251521150111

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيزينب حيدر طاهر حسن5817251522075036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية االفتخار للبناتادبياستبرق مكي حسن محمد5818251522079004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء صبار محمود موسى5819251522079057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسمير جاسم محمد عبادي5820251521024220

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي صباح نوري يوسف5821251521008072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمظهر عادل كاظم ناصر5822251521151152

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيغيث عباس سعيد عبد الوهاب5823251521151104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر جاسم محمد ابو شخيره5824251521027050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياسراء فاضل عزيز عبد الزهره5825251522056014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية المناذرة للبنينادبيمهند حسن غثيث شمران5826251521017046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية تبارك المختلطةادبيمحمد كاظم نعمه موسى5827251521115022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية االبتهال للبنينادبيحسين اسماعيل مجيد عيسى5828251521023031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد عادل كاظم جابر5829251522086204

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضرغام مهدي جواد كاظم5830251521024240

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية االبراج للبنينادبياحمد مكي مهدي علوان5831251521027008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيامير عباس جميل عبد الحسن5832251521008017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيصفين محمد عبد الحسن عباس5833251522086210

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمسلم ناجح حسن مهدي5834251521012297

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية االبراج للبنينادبيحسام راضي شاكر كاظم5835251521027026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد حمزه عباس ذرب5836251521024191

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيصابرين حميد جاسم حمادي5837251522075048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية االفتخار للبناتادبيايمان ثائر داخل كامل5838251522079020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيهاشم حامد عبد زيد عزيز5839251521008127

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية المربد المركزية للبنينادبيهيام مهدي هاشم عبود5840251522002108

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن فالح نعمه مزهر5841251521154008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيأيوب حسين حوير عاشور5842251521158004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل حيدر مكي جواد5843251522086095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد نعمان حمزه مهدي5844251521024198

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيهدى رحمن عبد الحسن عبد الرضا5845251522075072

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميحوراء فاضل حسن هاشم5846251512067016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعداديه امنة الصدر للبناتعلميزهراء رحيم جبر حسن5847251512082038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية المربد المركزية للبنينعلمينورس ثامر علي راضي5848251512002168
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميبنين جاسم كاظم جاسم5849251512084069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي محمد يونس كاظم محمد علي5850251521116062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرويده حسين مهدي خضير5851251512059197

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الوحدة للبنينعلميمصطفى عبد الحسن حمزه راشد5852251511005084

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي اسامه جاسم حسن5853251511008282

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميأمير سليم رزاق حسين5854251511009004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية النصر المركزية للبنينعلميعلي محمد صاحب جبر5855251511007297

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميعباس علي عمران جاسم5856251511026061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميمصطفى عصام عبد الحسن كاظم5857251511026130

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةعلميرشا هاشم عباس حسين5858251512112011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعبد هللا صالح ناصر حسين5859251511002142

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المربد المركزية للبنينعلميرؤى صالح ناصر حسين5860251512002057

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المنار االهلية للبنينادبيهمام ستار صادق جعفر5861251521022019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمحمد فريد كامل حمزة5862251511012179

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميغيث فارس عبد اللطيف كريم5863251511008324

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمجتبى رضا علي احمد5864251511008377

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين حامد رحيم عباس5865251511007113

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميصالح حسن ناصر حسين5866251511015030

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد رضا حسون سبتي5867251511008394

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميعباس علي جبار راضي5868251511015032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميحيدر خلدون ناصر جابر5869251511019016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد حيدر مشكور حمود5870251511007010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية الثقلين االهلية للبنينعلميميثم حمود حسين جابر5871251511043015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد رياض خلف محمد5872251511008018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميحسن صالح حسن جاسم5873251511026032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرسل ريسان عباس شبالوي5874251512059173

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى محمد عبد الزهرة صالح5875251511022183

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياصاله جابر جواد ناصر5876251512116009

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية المنار االهلية للبنينعلميكاظم حسين علي حسن5877251511022131

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد حسين شاكر حمودي عاتي5878251511007361

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية القادسية المختلطةعلميرامي رزاق عبد االمير حمود5879251511111037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميحنان عماد محمد موسى5880251512077052

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية395اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء كريم محسن خشان5881251512070154

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية381اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميقاسم مراد ويس مراد5882251511010274
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميرجاء أياد نجاح مهدي5883251512065006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميسيف علي عبد الهادي صالح5884251511004042

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب سعد عبد الحميد جاسم5885251512070167

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتعلمينيلوفر مناضل شاكر عيسى5886251512095029

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعداديه امنة الصدر للبناتعلميفاطمه محسن سليمان محمد5887251512082062

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية429الخارجياتعلمياماني غالب عبود مهاوي5888251512401003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعهود محسن طوير حمزه5889251512002128

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميخضر محمد امين ساقي محمد5890251511116096

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء رزاق كاظم حسين5891251512057070

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعلميبنين محمد سعيد حسون5892251512089009

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية العباسية المسائية للبنينعلميايهاب سالم جاسم محمد5893251511156001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسنين علي كاظم عبد5894251511001129

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة سعد باقر جعفر5895251512062440

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي خضير عبيس صادق5896251511022105

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميهدى تقي محمود رضا5897251512053128

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية النجف المركزية للبنينعلميهاشم عبد المطلب هاشم يعقوب5898251511001557

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمنال احمد وناس عبود5899251512002148

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميامل علي جوده كاظم5900251512059051

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميمها رياض عبد الحسين نجم5901251512086111

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميياسر عبد العباس ناصر عبد5902251511008531

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفاطمه حسين موسى سلمان5903251512057140

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمحمد عبد الرضا عبد العزيز وهاب5904251511007377

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميكرار غانم صادق جعفر5905251511116197

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمصطفى كريم هاشم دوخي5906251511022201

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياصالة رياض سلمان عبد الرزاق5907251512059034

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميفاطمه ناصر حسين كاظم5908251512084421

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينعلميعلي عبد الخالق نجيب عبد5909251511020011

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميسحر منصور عبد االمير جابر5910251512057100

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميشهد نوفل كاظم هاشم5911251512059366

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرباب حسن شالكه كريم5912251512077069

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين ناظم جاسم جدوع5913251512059106

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميأمير محمد ناجي حسين5914251511044022

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعلي هادي عبد علي عبد هللا5915251511001358

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية396ثانوية االكرمين للبناتعلميتبارك امتحان عبد الحسين كاظم5916251512081008
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميندى عالء حسين علي5917251512085039

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية خولة بنت األزور للبناتعلميفاطمه محمد عبد الحكيم حسن5918251512085028

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد حسن هادي عطيه5919251511009473

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية االمير للبناتعلميسجى صالح مهدي جادر5920251512083202

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي كريم عبيد عنبر5921251511009373

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميعلياء رحيم علي حسن5922251512059401

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميابراهيم حسن كاظم صالح5923251511010019

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء مكي علي محمد5924251512070156

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اعدادية الوحدة للبنينعلميمحمد باسم محمد رشيد كيمر5925251511005068

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اعدادية االمير للبناتعلمينور عادل نعمه مهنا5926251512083313

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية390اعدادية المربد المركزية للبنينعلميبتول جواد لفته مراد5927251512002027

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلمينسرين حسن مجدي زباله5928251512086118

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياحالم جبار فرج ابراهيم5929251512059005

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء عباس جوده داود5930251512059229

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميرنين انور ادريس محسن5931251512059194

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية386اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميانتصار باسم علي ساهي5932251512070044

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية386اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميامير حسن محمد عيسى5933251511044052

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية382اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي نعيم ابراهيم عوده5934251511010253

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية380اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميزهراء طالب احمد حبيب5935251512086056

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية379اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلمياحمد معين علي كريدي5936251511012015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية378اعدادية المربد المركزية للبنينعلميحسن فالح عبد الحسين جياد5937251511002056

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية377اعدادية القادسية المختلطةعلميزينب ستار حمزه درج5938251512111035

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية377اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميضحى عبد الحسين كاظم حسون5939251512084365

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية377اعدادية المربد المركزية للبنينعلميكرار حيدر كاظم عبد زيد5940251511002192

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية377اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمصطفى احمد عبد زيد حسين5941251511002241

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية376اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمود ميثم فليح حسن5942251511001498

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية369اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميصبا كاظم سلمان عراك5943251512070222

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية493ثانوية التنمية االهلية للبناتعلمينور الزهراء عبد الكريم محمد حسن5944251512067055

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية النجف المركزية للبنينعلميكرار ناجي محمد باقر5945251511001410

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميابتهال حمزة جاسم حسين5946251512070016

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسين جابر عذاب عبد5947251511001133

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلميعلي أحمد حسن احمد5948251511030024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميشهد فليح رحيم طاهر5949251512070216

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميياسر عمار وحيد عبود5950251511018031
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميفاطمه مهدي اسود عناد5951251512057147

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميرامي عبد الحسن مهدي عبيد5952251511044115

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المربد المركزية للبنينعلميخديجه اركان عليوي حمزه5953251512002046

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية التفوق االهلية المسائية للبنينعلميايهاب عبد ياسر مسلم جبار5954251511161004

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميآمنه هادي أمين حسن5955251512077005

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المنار االهلية للبناتعلميمروة سعد خلف كريم5956251512058151

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه نجم عبد ستار5957251512077175

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميجنان عباس عاشور محسن5958251512059116

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميتبارك مكي حسن محمد5959251512076050

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء حميد عبد الحسين كتاب5960251512059211

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميرقيه محمد حسين قاسم5961251512070129

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميفرقان أسد كريم حداوي5962251512053098

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمييوسف حازم قاسم محمد5963251511009624

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزينب فاضل مهدي عبود5964251512070175

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميفرقان عبد الكاظم موسى حسن5965251512086101

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المنار االهلية للبنينعلميبهاء حسن جواد محمد5966251511022031

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميعلياء فاضل عبد الزهره عبيد5967251512070234

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسجى نصير عبد العباس محمد5968251512062345

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميمصطفى محمد علي محمد5969251511113064

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين عباس جفات سلمان5970251512077028

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية المنار االهلية للبناتعلميبنين علي فرحان سلمان5971251512058036

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية القادسية المختلطةعلميحنين جاسم عزوز بالسم5972251512111018

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية المربد المركزية للبنينعلميطالب جبار كامل عبد هللا5973251511002129

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعبد هللا هادي جبار سلطان5974251511022086

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميبنين حيدر محمد رضا جاسم5975251512067012

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية الفرات األهلية للبنينعلميأمير فالح مهدي اسماعيل5976251511037002

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميرشا محمد خلف محسن5977251512077078

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمصطفى عباس كاظم جودي5978251511012197

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية النصر المركزية للبنينعلميالحسين عبد المحسن حسين علوان5979251511007054

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية395اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمصطفى محمد حسين عباس مرزه5980251511009572

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميحيدر كاظم عزيز سالم5981251511008187

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى فاضل الزم سعيد5982251521012311

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن فاضل مدلول عبد هللا5983251521025037

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير سعيد مالك لهمود5984251521024058
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرانيا عيسى محمد حسن5985251522058010

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفائز رشيد غثيث علي5986251521024337

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي تكليف تالي عليوي5987251521024280

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم أحمد محسن عبود5988251522086253

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبركات مهدي عدنان مهدي5989251522086036

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحيدر ياس خضير عباس5990251521116028

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية ميسان للبنينادبياحمد مهدي حميد عبد هللا5991251521011007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاطمه نعمه مزهر حميد5992251522085032

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيامجد عبد العالي عباس فرهود5993251521008013

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي احمد عبد كاظم5994251521024277

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء خالد مالك كاظم5995251522079055

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعلي قاسم عبد رسول5996251521012208

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الجزائر للبناتادبيهدى خليل ابراهيم شهاب5997251522091067

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياميره قيس عيسى طاهر5998251522056021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الصباح للبناتادبينور جواد كاظم عبد الحسن5999251522064060

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية االبتهال للبنينادبيكرار مهدي كزار جبار6000251521023062

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيزيد سالم عبد زيد حسن6001251521012114

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى رزاق جليل ناصر6002251521024422

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الرملة للبناتادبيدعاء محمد عبد االئمه كاظم6003251522061012

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعبد هللا رحيم شبالوي جاسم6004251521158036

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمرتضى كامل محيسن علي6005251521151139

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الياقوت االهلية للبناتادبيضحى مسلم علي يحيى6006251522057005

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية االفتخار للبناتادبيوالء محمد رضا محسن6007251522079139

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور الهدى حسين رسن سكر6008251522056244

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب سامي عبد الحمزه حسون6009251522079066

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399الخارجياتادبيفيان حامد شريف ساهي6010251522401020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميساره عباس عبد طينه6011251512057096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياسراء فاضل يوسف جاسم6012251512070027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآالء كاظم مخيف فضولي6013251512062033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية بانيقيا للبنينعلميصباح عبادي عبد العباس حمود6014251511031162

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية بانيقيا للبنينعلميحيدر كاظم كريم جبر6015251511031116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية بانيقيا للبنينعلميعباس فاضل عبد العباس ابراهيم6016251511031174

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميفرح عبد الكريم عبد هللا كامل6017251512097043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.6ثانوية المتميزاتعلمينور علي عبد الساده محمد6018251512074051
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.3ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهديل رحيم خشان زغير6019251512062600

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمصطفى حسين متعب ياسين6020251511012193

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميحسن سالم علي هادي6021251511113011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية بانيقيا للبنينعلمياحمد عدنان طالب حسن6022251511031022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى عاد حسين عبادي6023251511022178

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميمرتضى محمد حسن محمد رزاق6024251511042018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعباس كاظم عزيز موسى6025251511009288

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية المنار االهلية للبنينعلميعلي ضياء غالب عزيز6026251511022109

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية بانيقيا للبنينعلميرضا عقيل خليل ابراهيم6027251511031126

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الفدائي للبنينعلميحسين قاسم جابر ظاهر6028251511013030

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمياسراء جابر حميد سلطان6029251512053003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية بانيقيا للبنينعلميعباس ماجد منعم جبير6030251511031175

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية المنار االهلية للبناتعلمينبأ رزاق معيبد عباس6031251512058158

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميماجد طالب حسين كحيط6032251511008367

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية واسط للبناتعلميحوراء حسين عبد الرضا عبد علي6033251512066017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد أحمد محمود أحمد6034251511009452

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميحسن جاسم محمد حسين6035251511010056

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية النصر المركزية للبنينعلميجالل كامل جبار عطيه6036251511007082

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميميثم عالء عباس حميد6037251511012209

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية بانيقيا للبنينعلميليث احمد علي حسين6038251511031244

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميهبة محمد عبد الحسين وناس6039251512062581

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب السادات علي حسين علي6040251512062279

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميأنمار عباس محمد عباس6041251512084011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفاطمة محمد ناصر حسين6042251512062457

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينورس فاضل حميد هاشم6043251512062570

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلمياسماء محمد رجاب كاظم6044251512057012

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب حسن عبد الواحد لفته6045251512084274

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميشهد هيثم عبد الباقي مجيد6046251512077143

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميسرور حميد خضير محمد6047251512075039

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميزهراء علي عيدان عبود6048251512053062

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية المنار االهلية للبناتعلميحنين عباس داخل حسن6049251512058049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية الرملة للبناتعلميدعاء علي عبد الحسين سلمان6050251512061009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية المربد المركزية للبنينعلميصفاء محسن شبالوي عبد6051251512002119

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياستبرق توفيق جاهل جبر6052251512084022
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة حسين عباس إبراهيم6053251512062322

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميطيبه سعيد يحيى كاظم6054251512057121

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميمنار حيدر جابر حسب6055251512053105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي عبد الكاظم فتنان عكيلي6056251511044217

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية المربد المركزية للبنينعلمياثير فليح زوير عباس6057251511002001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية بانيقيا للبنينعلميعبد الرحمان حسن ناصر عبد الحسين6058251511031180

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية العزة للبنينعلميحيدر قاسم كاظم حسن6059251511016067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية العزة للبنينعلميزيد ماجد عبد الحميد عبد الحسن6060251511016081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي أحمد عفلوك كاظم6061251511010203

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية القادسية المختلطةعلمينبيل عبد العباس عبد الرضا كاظم6062251511111076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميمرتضى محمد رحيم عليوي6063251511042019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية النصر المركزية للبنينعلميمرتضى رعد داود حسن6064251511007405

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية بانيقيا للبنينعلميعصام شاكر علوان ذرب6065251511031185

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميكرار احمد ناجي كاظم6066251511044246

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية المربد المركزية للبنينعلميمالك ثامر مراد عبد زيد6067251511002197

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي رعد حسين عبد6068251511031208

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميرائد محمد مردان محمد6069251511044114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية بانيقيا للبنينعلميارشد سالم عبد العالي جبار6070251511031032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية النجف المركزية للبنينعلميفاضل سعد خضير عباس6071251511001378

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد مرتضى مجيد مهدي6072251511008037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميتبارك محمد عبد الواحد عبد الحسن6073251512062111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور ماجد ياسر حسن6074251512077227

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمياطياب جواد حميد عباس6075251512084041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميكوثر غانم فليح حافظ6076251512062484

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزينب حسن حيدر محمد6077251512062283

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية بانيقيا للبنينعلميعالء مهدي عبد الزهره عبد الصاحب6078251511031189

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميضحى سامي جاهل خنياب6079251512062385

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية المعارف للبناتعلميايمان هاشم محمد حمود6080251512060008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحسين علي حسين نهاب6081251511012058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية المربد المركزية للبنينعلمينوح علي حميد محسن6082251511002263

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمرتضى سعود نومان نوني6083251511022175

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسن فاضل رشيد شريف6084251511001118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد عداي حسن خشيش6085251511001031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية المربد المركزية للبنينعلميعلي حيدر حسين فرهود6086251511002157
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميعالء عبد الرحمن عكوب يوسف6087251511015038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميصفى فالح عبود غايب6088251512097032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الرحمن االهلية للبنينعلميازهر يحيى عبد زيد مطر6089251511026017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتعلميرؤى حمودي منعم امين6090251512087026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي كريم عباس علي6091251511116166

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي عباس حمزه أسماعيل6092251511009354

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي محمد امين حسين يونس6093251511008312

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميحيدر نور جساب عطيه6094251511014069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية بانيقيا للبنينعلميمصدق لطفي ماجد ياسين6095251511031294

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميمالك ابراهيم راشد حران6096251511014165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميحيدر عالوي كاظم خضير6097251511012077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية زيد بن علي المختلطةعلميكريم حميد كشاش عزيز6098251511113051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء عزيز مفتن عكموش6099251512084241

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي خالد يونس علي6100251511010221

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علمييوسف كامل ابراهيم عبد السادة6101251511033018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحسن علي عبد نور عبيد6102251511044258

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميعلي جاسم عبد الزهرة كاظم6103251511012122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميمحمد سعد عبد طينة6104251511015059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية العزة للبنينعلميمصطفى عقيل جابر محمد6105251511016188

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية العزة للبنينعلميمحمد حسن كاظم كريم6106251511016161

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية النجف المركزية للبنينعلميجاسم علي عبد الحسين نعمه6107251511001090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسنين ناجي محمد جواد6108251511009145

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية بانيقيا للبنينعلميامير احمد حمزه جبار6109251511031037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية العزة للبنينعلميعلي حسين حمادي عبد6110251511016112

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية القادسية المختلطةعلمياثير عادل محمد حسون6111251511111002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميعلي رسول سلطان جبر6112251511010224

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميمرتضى محمد ناجي عبد الحسن6113251511012188

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية العزة للبنينعلميايمن احمد عبد الحسين عبد نور6114251511016038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية النصر المركزية للبنينعلمياحمد عبد الكريم احمد عبد الحسين6115251511007023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلمياحمد محمد جالب حسان6116251511116018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الحيرة المركزية للبنينعلميأحمد علي حميد حسين6117251511015001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية المنار االهلية للبنينعلميزين العابدين محمد مشكور فليح6118251511022070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد عواد عيسى فارس6119251511001036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد جاسم حميد جليل6120251511044267
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميضياء رمضان رسول محمود6121251511012106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية ميسان للبنينعلميحسنين سامي واجد علي6122251511011012

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلميعلي حازم كامل إبراهيم6123251511042013

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية المنار االهلية للبنينعلميمؤيد علي كاظم عبد6124251511022139

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميهيفاء عبد االمير جبار حمادي6125251512053131

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى624.6ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرسل محمد حسين عطية6126251512062183

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية النجف المركزية للبنينعلميحسين جبار سرحان مطر6127251511001135

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد رضا علي هادي مهدي6128251511001455

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلمياحمد فاضل محمد عبد هللا6129251511010030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميأبو ذر حسام كاظم محمد6130251511010001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرسل منذر حسين علي6131251512058067

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميمالك جواد كاظم ملهوف6132251512070287

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية االمير للبناتعلميحوراء عادل جواد مسلم6133251512083097

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحسين حميد خليل مصطفى6134251511116063

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميسراج منير ناظم مهدي6135251512077130

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميزهراء حسن علي حسن6136251512070139

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلمياحمد فالح علوان عبد علي6137251511018002

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميأمير كاظم سلهو راضي6138251511044019

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية النصر المركزية للبنينعلميخالد زبن عواد شعالن6139251511007171

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزينب باقر عبد العباس عبعوب6140251512084267

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية النجف المركزية للبنينعلمياحمد عبد النبي رحيم هميلي6141251511001030

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميكرار حيدر عبد االمير عباس6142251511041031

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعبد كامل عبد احمد6143251511009308

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية النصر المركزية للبنينعلميكاظم محمد جبر شمخي6144251511007329

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمينبأ احمد علكم جياد6145251512059487

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحنين عامر موسى عباس6146251512059130

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلميسيف عباس هادي سلمان6147251511038012

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميحنين طالب شاكر غزال6148251512077057

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزينب علي كاظم محمد6149251512077114

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلميعلي قحطان شعيب رجب6150251511004061

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمحمد حسين علي جعفر6151251511044274

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية النصر المركزية للبنينعلميحسين علي حسين علوان6152251511007128

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميليث صادق نعمه علي6153251511010293

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلميمحمد اسماعيل عمران موسى6154251511041033
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميعلي محمود صالح قنبر6155251511116173

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى543اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميحوراء جعفر عبد االمير يوسف6156251512096042

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميعلي جبار طالب عبود6157251511150132

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميبنين عبد الرضا أمغيض عباس6158251512077030

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلمياحمد رحمن مجهول سلمان6159251511044035

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية واسط للبناتادبيزينب عماد إبراهيم جزار6160251522066022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل علي عبود محسن6161251522086098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية االبتهال للبنينادبيزين العابدين فالح حسن وادي6162251521023037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر محمد مراد شعالن6163251521024174

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى544اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد مهدي حسين علي6164251511001488

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرواء عبد السالم محمد خضير6165251522080102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيطارق عباس علي كاظم6166251521041009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيزينب عبد السادة خضير عباس6167251522093037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسجاد عمران كاظم كريم6168251521012129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيعصام عدنان ناجي زاير6169251521012174

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسام حسن علي كاظم6170251521008026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيدعاء حسن عبيد ضمد6171251522096008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي حسين حميد كاظم6172251521024385

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمهند مهدي صالح حسين6173251521012320

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيفهد كريم حسن كريم6174251521012226

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعبد هللا رحيم احمد كاظم6175251521153029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحمزه سالم شمران هاشم6176251521002064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيسارة حميد حويش عبد6177251522093039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيصفا محمد علي حسين علي6178251522056163

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسن عبد الكاظم اختبار كاظم6179251521012065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيكرار علي عبد حمادي6180251521151112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي صالح مهدي جبار6181251521150088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيعلي قاسم كشاش حسن6182251521015017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد كاظم شهيد نبهان6183251521002173

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ابن الهيثم النموذجية االهلية للبناتادبياسراء غانم باصر حسين6184251522095002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية واسط للبناتادبينبأ أسعد سالم وهاب6185251522066032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيايهاب جميل حسين ساهي6186251521116017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيسيف الحق ناصر الدين مدلول عبد6187251521032014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمشتاق عبد نعمة سريح6188251521156071
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعداديه امنة الصدر للبناتادبيأريج محمد عبادي حسين6189251522082001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية االبراج للبنينادبيالطيب زهير حمودي قنبر6190251521027009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياسيا صالح مهدي جابر6191251522056015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الكرار المسائية  للبنينادبيزيد ابراهيم احمد ابراهيم6192251521163019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعالء فؤاد كريم مجيد6193251521151081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيزاهر محمد كريم عبد6194251521008042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي عبد الحسين عطيه زايد6195251521013052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء صباح نبهان غالب6196251522080122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحميد حسين كاظم جبار6197251521024154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المربد المركزية للبنينادبيليث حليم عباس غافل6198251521002157

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياحمد عباس عمران موسى6199251521012019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية المربد المركزية للبنينادبيشهد هادي نعمه كاظم6200251522002065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المربد المركزية للبنينادبيبهاء فليح حسن علي6201251521002036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمرتضى عباس محمد علي حسن6202251521032023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيرافت فريد طه طاهر6203251521151059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميضحى عادل طالب حسين6204251512057119

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلمياآلء حسين عبد مناف هادي6205251512070034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى489اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميابراهيم احمد سلمان ديوان6206251511014026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميسيف الدين عباس كاظم عباس6207251511010141

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمحمد صالح ظاهر محسن6208251521150122

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنير بهلول ناجي عبد هللا6209251521008124

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيزهراء احمد مظلوم عبد6210251522075030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية القادسية المختلطةادبيازهر رحيم معيوف جبار6211251521111013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الجزائر للبناتادبيدعاء جلوب بعيوي جاسم6212251522091024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الياقوت االهلية للبناتادبيمالك محمد عبد الجليل يوسف6213251522057007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيسيف جاسم عبد الزهرة كاظم6214251521012137

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيكفاء نعمان حسين علوان6215251522075056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية االبراج للبنينادبيكرار رحمان هالل مطلك6216251521027107

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية سيد االنام للبنينادبيأمير محمد جويد عبد6217251521025023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيضرغام عبد مسلم دوالب جبر6218251521012151

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمسلم خضير عبود هارون6219251521152052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االبراج للبنينادبيكرار حمد عباس حسن6220251521027105

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية سيد االنام للبنينادبيمناف علي عباس عبد الحسين6221251521025161

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية االكرمين للبناتادبيعلياء جاسم محمود عباس6222251522081018
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبة محسن عبد الحسين كاظم6223251522086302

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيهدير عباس عبد الحسين ابو حمود6224251522075076

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية االبراج للبنينادبيمصطفى كامل رشيد كاظم6225251521027136

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمرتضى ستار وثيق راوي6226251521002179

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية االبتهال للبنينادبيمؤيد غانم مزهر عبد6227251521023064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد كاظم نعمه عناد6228251521027125

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية االبراج للبنينادبيحسين فاضل عبيس حمادي6229251521027044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمحمد جالل عطيه حسن6230251521152047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمرتضى محمد فرج سعيد6231251521012289

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبياحمد كاظم امين كاظم6232251521012026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية االبراج للبنينادبيمصطفى هادي كاظم لفته6233251521027138

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية االبراج للبنينادبيسلمان علي عبيس شايش6234251521027061

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية نور الحسين للبناتادبيرنا مردان عزيز طه6235251522078029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عبد علي حويز عوده6236251521024139

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب فارس يحيى صالح6237251522096017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية صنعاء المركزية للبناتادبيدعاء عبد هللا مظلوم جباري6238251522075021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية االفتخار للبناتادبيحنين حسن عبد الجواد حسين6239251522079033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيافنان امان حسن محمد سعيد6240251522056017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية المناذرة للبنينادبيحاتم كريم محمد محسن6241251521017010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيمصطفى سعد طعمه جوده6242251521162007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي تحسين عزيز عبد هللا6243251521152032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي كامل ويسر علي6244251521002131

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينور محمد هادي كاظم6245251522080235

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيضرغام نجاح محمد كاظم6246251521158030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية االبتهال للبنينادبيسجاد نعمة بردان جحالي6247251521023039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الكوفة المركزية للبنينعلميفاضل هاشم نذير مرزا6248251511010401

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366اعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد عبد العزيز عبد كاظم6249251511008408

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيسالم رحيم فضاله عبود6250251521153019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي حامد علي حلو6251251521151088

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميمرتضى حسن علي خلف6252251511044304

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلميياسر يوسف حسن يوسف6253251511150250

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين موفق ناجي حمود6254251522086058

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد صالح ناصر حسون6255251521002169

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية النجف المركزية للبنينعلميعبد هللا حمزه عبد هللا حاوي6256251511001275
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية النصر المركزية للبنينعلميفراس خضير عباس عبد6257251511007319

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميسرى يوسف حسين جاسم6258251512070203

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي جابر عبيس ناصر6259251521151084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمالك يوسف سعيد عبد الوهاب6260251521151165

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغفران حسين عبد علي كاظم6261251522086227

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد نعمان حاتم حسين6262251521024399

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية المناذرة للبنينادبياكرم كاظم خضير عبد العباس6263251521017006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأثمار سمير عبد علي6264251522086003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيمصطفى ابراهيم حسن حسين6265251521012298

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية ميسان للبنينادبياحمد سمير جواد كاظم6266251521011004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلميخليل حسين علي اكبار خليل6267251511012080

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الفرسان للبنينعلميطاهر عليوي جادر كريجي6268251511003014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميفاطمه مؤيد صالح احمد6269251512077170

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية العزة للبنينعلمياحمد حميد عبد العباس كاظم6270251511016008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلميغيث عدنان نعمه خضير6271251511014147

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميمريم كويت عبود عليوي6272251512062500

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية العزة للبنينعلميصادق حسن هادي حبيب6273251511016088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية بانيقيا للبنينعلميعلي حيدر فاخر عبد المنعم6274251511031206

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميبنين ياسر كاظم جبار6275251512059109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية االمير للبناتعلميشهد جميل عبد زيد مطيوي6276251512083219

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميفرقان حسن جاسم جبر6277251512062472

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميزينب عبد الجليل جودي ابو سوده6278251512076113

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية العزة للبنينعلميمحسن حسين شاكر جريو6279251511016156

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلمياحمد ابراهيم جوده حسين6280251511042002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية بانيقيا للبنينعلميعبد الهادي عبد الرضا هادي جواد6281251511031184

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلمينور محمد عبد الرضا محسن6282251512062565

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميبنين سهام عبد الزهرة طالل6283251512062090

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميسلمان خزعل احمد جعفر6284251511009253

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعبير علي حسين خضير6285251512062402

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميمؤيد شاكر علوان كمر6286251511116207

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلمياحمد قيس عبد الهادي صالح6287251511044041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية النجف المركزية للبنينعلميغيث علي رزاق عبد الحسن6288251511001373

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد علي ثابت محمد علي عبد الرضا6289251511001470

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية النجف المركزية للبنينعلميمحمد عالء حسن عبد6290251511001469
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية الوحدة للبنينعلميعلي جمال مجبل حسون6291251511005047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميزينب سجاد ابراهيم علي6292251512096075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية بانيقيا للبنينعلميعباس عبد الحسين محمد علي رضا6293251511031172

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية العزة للبنينعلميامير عزيز محسن راجي6294251511016026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميروز كاظم مرزوك عبد نور6295251512062209

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلميعلي محمد سعدون مهلهل6296251511044227

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياسراء علي عبد الرزاق عبد الجبار6297251512059023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية االصيل المركزية للبناتعلمياصالة ثامر ريسان فيصل6298251512059033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد مهدي خالد مهدي عبد العباس6299251511009525

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميغدير سعد ناجي مجبل6300251512062415

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622اعدادية الحدباء المركزية للبناتعلميايات محمد سرحان حسن6301251512086017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622اعدادية الياقوت االهلية للبناتعلميزهراء جاسم عبد داخل6302251512057066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميأقبال وهيب عبد خواف6303251512076002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620اعدادية القادسية المختلطةعلميشهالء رعد شريف كاظم6304251512111043

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميأبتسام نعمه حبيب طعمه6305251512084001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية التنمية االهلية للبناتعلميزهراء فارس مراد كاظم6306251512067031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميقمر الدجى طالب مهدي توفيق6307251512062478

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميصابرين عبد الهادي ماشي عبيد6308251512084355

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعلميرحاب سالم عالوي جاسم6309251512096049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميدعاء جبار محمد عبد الرضا6310251512084145

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميغفران طالب غثيث كاظم6311251512077155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينورس رعد جاسم عبد هللا6312251512084529

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميفاطمه الزهراء رزاق راضي عبد الزهره6313251512092012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميآيات أياد جميل جبر6314251512062040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607اعدادية الكوفة المركزية للبناتعلميدعاء كاظم محمد زروك6315251512070105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسجى جبار عبد األمير محمد6316251512062336

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميضحى باسم عبد النبي صالح6317251512059380

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603اعدادية صنعاء المركزية للبناتعلميزهراء عبد الحسن عبد زيد حمد6318251512075029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميهيام عبد الرحيم نعمان هاشم6319251512092018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602اعدادية االمير للبناتعلميسجى ياسين عبد الخضر علوان6320251512083206

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598اعدادية زينب الكبرى للبناتعلميمنال ماجد عبد هللا جلود6321251512053107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميزهراء نعمه عبد الكاظم عبيد6322251512059254

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597اعدادية االصيل المركزية للبناتعلميحوراء جعفر حسن يوسف6323251512059139

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميزينب عبد علي صبار عبطان6324251512097026
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596.3ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميورود عبد المحمد موسى نور6325251512062610

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلمينور كريم ناصر عباس6326251512084521

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميرنده جواد كاظم ردام6327251512062205

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميطيبة عدنان حسن جابر6328251512062396

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمة احمد محمد علي6329251512097038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581اعدادية االمير للبناتعلمينور عبد الكريم عباس حمادي6330251512083317

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية القادسية المختلطةعلميصائب رائد حمزه جاسم6331251511111040

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية المنار االهلية للبنينعلميسجاد سعد جواد كاظم6332251511022072

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميضحى حليم عباس عبد الحسن6333251512076141

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلمينور علي ضياء محمود6334251512077226

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية االمير للبناتعلميظفر محمد عبد نعمه6335251512083235

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية القادسية المختلطةعلميبلسم ماجد كريم جلوب6336251512111010

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتعلميحنين علي حسين عبد الكريم6337251512076058

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء حميد حسين محمد حسن6338251512062227

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية واسط للبناتعلمينور الهدى هاشم عبد األمير عبد الرضا6339251512066057

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية زينب الكبرى للبناتعلمينور مسلم عبود عزوز6340251512053122

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميعال جبار جواد كاظم6341251512062406

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتعلميهاجر سعيد عطيوي حداد6342251512092017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623اعدادية النجف المركزية للبنينعلميذو الفقار علي اعطيه ابراهيم6343251511001177

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621ثانوية بانيقيا للبنينعلميازهر محمد حسين نوري كاظم6344251511031034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية العزة للبنينعلميمنتظر نبيل صاحب مهدي6345251511016198

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميحسن كمر عباس بجاي6346251511116058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد مرتضى حسن خطار6347251511009055

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميسارة علي عدنان حميدي6348251512062327

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570اعدادية الساجدات المركزية للبناتعلميزهراء رحيم جعفر حسين6349251512084221

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميرزيقة علي حسين حمد هللا6350251512116037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566ثانوية بانيقيا االهلية للبناتعلميزهراء طالب عبد الحسن عودة6351251512062242

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية539اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميمها علي مهدي عباس6352251512077205

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميشهد علي مهدي عباس6353251512077139

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية المنار االهلية للبناتعلميرقية عبد الحسن سعد سدران6354251512058073

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلميجعفر صادق عبد حسين6355251511116042

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية الفدائي للبنينعلميعلي تركي جواد كاظم6356251511013048

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلميزهراء شريف فاخر طعمه6357251512077100

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيواثق سعيد كاظم عيدان6358251521024464

188 من 187صفحة 
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية النجوم االهلية للبنينعلميمحمد رضا جواد كاظم عزيز6359251511019048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرسل مصطفى عبد االمير عبد هللا6360251522058011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى محمد رضا مجبل حمادي6361251521024436

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية واسط للبناتادبيسارة جواد محمد كاظم جمال6362251522066023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيحسام خميس نزال بشاره6363251521151030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عادل هادي مطلق6364251522086045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية المربد المركزية للبنينادبيبدر عماد عبد االمير عطيه6365251521002035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية االفتخار للبناتادبيرغد باسم فخري عبد الواحد6366251522079046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي حامد جابر محمد6367251521024282

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيابا الحسن هادي رسول عبد الزهره6368251521024003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمثنى هادي مالك هادي6369251521151118

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب رحيم جدوع مشكور6370251522078038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد صادق ماجد هاني حيدر6371251521008096

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية المربد المركزية للبنينادبيكوثر عبد الهادي حسن عبيد6372251522002084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية القادسية المختلطةادبيساره نبيل عبد الحر حسين6373251522111011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايمان حسين جاسب نوماس6374251522056026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيموسى صاحب جابر علوان6375251521012321

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية الكرار المسائية  للبنينادبيستار محمد مدلول سريع6376251521163020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيفؤاد قيس كطران هادي6377251521156060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية ميسان للبنينادبيمصطفى حميد حولي كزار6378251521011084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيكاظم عامر شاكر عبد علي6379251521153047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمرتضى عبد المحمد وهاب غيدان6380251521020025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء صالح رسول عبد الصاحب6381251522082022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي ياسر عبيد خشان6382251521024329

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشيرين عدنان لفتة عباس6383251522086206

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد عبد علي زوين جوده6384251521002090

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياية ضياء كريم جبر6385251522080021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسن ظاهر عليوي عودة6386251521116020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعالء محمد محسن بدر6387251521154017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعداديه امنة الصدر للبناتادبيختام جابر مفلهد متعب6388251522082015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياالء ذياب محمد شعالن6389251522056018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية مسلم بن عقيل للبنينادبيحسنين هاشم حسن حنون6390251521012074

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينعلميمصطفى جبار كاظم صكر6391251511020013
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