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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد697.4ثانوية التحرير للمتميزينعلميمصطفى احمد عبد اللطيف علي1291511020013

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية ابن حيان المختلطةعلميكامل علي كامل حمود2291511100197

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الرميثة للبناتعلميزهراء عصام جبار محسن3291512057115

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633اعدادية السماوة للبناتعلميبنين عماد عبد االمير عزيز4291512052051

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد631ثانوية األنوار المختلطةعلميضاري مشعل عبيد مطر5291511107050

الهندسة/جامعة بغداد651االعدادية المركزية للبنينعلمياستبرق عقيل شنيخ شعالن6291511007046

التمريض/جامعة بغداد614ثانوية الخنساء للبناتعلميزينه سعد علي سعد7291512056068

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعزيز جمال هداد دحام8291521021049

العلوم االسالمية/جامعة بغداد489اعدادية الرميثة للبنينعلميمنتظر عبد العالي وطن زروك9291511002321

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمود حازم خطار شنان10291511009152

الهندسة/الجامعة المستنصرية663اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميضايف ياسر عباس عطيه11291511005089

الهندسة/الجامعة المستنصرية636االعدادية المركزية للبنينعلميحسين فاضل عباس كصاد12291511007144

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الثقلين للبنينعلميمسلم حسين علي نهاب13291511009164

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية ام البنين للبناتعلميبلسم محمود شاكر جاسم14291512055030

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية النجاة للبناتعلميرقيه عبد الحمزه كشيش خشان15291512071033

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية السماوة للبنينعلميمنتصر صاحب طه علي16291511003412

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية السماوة للبنينعلميمهدي رضا عبد المهدي حسين17291511003423

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء اياد عبد االمير كاظم18291512051011

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الزهراء للبناتعلميمنى جابر عريان بطي19291512051290

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمود جمال حسين هاشم20291521001188

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية514اعدادية السماوة للبنينعلميعباس حمودي ربيدي عيدان21291511003207

الطب/جامعة البصرة697ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميظفر سعد صالح عباس22291512065035

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي جابر عوده طليب23291511005115

الهندسة/جامعة البصرة671اعدادية السماوة للبناتعلمينور عبد الهادي رضا محمد24291512052239

الهندسة/جامعة البصرة671اعدادية السماوة للبناتعلميسجى محمد علي صالح25291512052147

الهندسة/جامعة البصرة670االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عامر صالح خلف26291511007024

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية ام البنين للبناتعلميرهف مشتاق خضير حسين27291512055056

الهندسة/جامعة البصرة666االعدادية المركزية للبنينعلميحسين سعد عبد العزيز صاحب28291511007127

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية الرميثة للبنينعلميليث حيدر محمد رضا سلمان29291511002248

الهندسة/جامعة البصرة662االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد علي كمر حسين30291511007376

الهندسة/جامعة البصرة662االعدادية المركزية للبنينعلميعزيز سكران عبد كايم31291511007266

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب عبد الهادي رحمن هادي32291512056065

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية االندلس للبناتعلميمنى عباس حواس ضيدان33291512053076

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزهراء حبيب عبد الستار علي34291512050042
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الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548اعدادية الرميثة للبنينعلميابراهيم مكي خليل ابراهيم35291511002029

العلوم/جامعة البصرة555اعدادية ابن حيان المختلطةعلميزينب نعيم مهوس حبيب36291512100036

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة620اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة محسن داخل محمد37291512051265

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة597اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي مسافر ارحيم شهد38291511005134

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة585اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد عالء محمد عبد علي39291511003024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة576االعدادية المركزية للبنينعلميالحسن حسين عبد الزهرة ابراهيم40291511007052

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة574ثانوية القلم المسائيةعلميحسين راجح فيصل وسمي41291511151053

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة567اعدادية السماوة للبناتعلميمالك ميثم حمودي عبد الحسن42291512052213

التمريض/جامعة البصرة592ثانوية الوالية للبناتعلميحسنه عبد السادة هاشم حمود43291512067011

الطب/جامعة الموصل675اعدادية ابن حيان المختلطةعلميدعاء غانم عبد جاسم44291512100030

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد عبد الكريم داخل علوان45291511002276

الهندسة/جامعة الموصل602ثانوية علي األكبر المختلطةعلميرشيد ناظم سوتر حربي46291511105009

الهندسة/جامعة الموصل600اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميصادق احمد داخل جعفر47291511005081

الهندسة/جامعة الموصل595االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر هربد كاظم عبود48291511007164

العلوم/جامعة الموصل540اعدادية الوفاء للبناتعلميهبه سالم عواد راضي49291512058076

العلوم/جامعة الموصل539ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينعلميمصطفى محسن فاضل حسين50291511153070

العلوم/جامعة الموصل533اعدادية السماوة للبنينعلميكرار جاسم عات دحام51291511003317

العلوم/جامعة الموصل531ثانوية ام البنين للبناتعلميحوراء ستار كريم عمار52291512055042

العلوم/جامعة الموصل528ثانوية االيمان للبناتعلميياسمين كاظم حاشوش ذباح53291512061063

العلوم/جامعة الموصل498ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميمجيد محمد دويج حسين54291511013029

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي رحيم حمد خطار55291511005121

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية ابن حيان المختلطةعلمياحمد فوزي ثامر عبد56291511100015

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565اعدادية الرميثة للبنينعلميعقيل غصة مجيد عليوي57291511002165

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميفاهم جابر سوادي حمد58291511008057

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعمار ناصر حنون مانع59291511005141

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501االعدادية المركزية للبنينعلميضياء راضي كطل وناس60291511007228

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميعبير ستار حاتم طلب61291512065036

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية علي األكبر المختلطةعلميعلي موحان شيال جبار62291511105011

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669.8ثانوية التحرير للمتميزينعلميابراهيم فراس عبد اللطيف علي63291511020001

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى ماجد حميد محمد64291511003404

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية السماوة للبناتعلمينور الهدى عماد عبد الهادي صكر65291512052229

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية658.3ثانوية التحرير للمتميزينعلميمحمد محسن صبيح اسماعيل66291511020012

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الوفاء للبناتعلميشفق سعد سالم حسن67291512058045

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء لطيف تركي رخم68291512051167
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الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد رياض كاظم شاني69291511002271

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية635اعدادية الزهراء للبناتعلميشوق حامد رهيف عطية70291512051225

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية السماوة للبناتعلميأطياب كريم محسن مهدي71291512052010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية646ثانوية ام البنين للبناتعلميصفا سالم جبار محمد72291512055093

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الرميثة للبنينعلميأمير علي ديوان علوان73291511002020

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615االعدادية المركزية للبنينعلميكرار ياسر عبد الحسين حسون74291511007342

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية602.6ثانوية التحرير للمتميزينعلميحسام احمد اياد جعفر75291511020004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية السماوة للبنينعلميامين صادق حسين عبد76291511003056

الطب/جامعة الكوفة697اعدادية السماوة للبنينعلميمعين ياسين جزال حبيني77291511003410

الطب/جامعة الكوفة696اعدادية الرميثة للبنينعلميسجاد رحيم فضل زغيرون78291511002108

الطب/جامعة الكوفة695اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي علي كطوف جبار79291511002194

الطب/جامعة الكوفة694اعدادية الرميثة للبنينعلميكرار علي عكيلي عبطان80291511002239

طب االسنان/جامعة الكوفة683.3ثانوية التحرير للمتميزينعلميحسن موسى عمران جادر81291511020005

طب االسنان/جامعة الكوفة682اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد فنجان محمد منشد82291511002281

طب االسنان/جامعة الكوفة682ثانوية التحرير للمتميزينعلميمحمد رحمان كاظم عبود83291511020010

الهندسة/جامعة الكوفة649اعدادية الرميثة للبنينعلميبدر ثامر اسماعيل شناوة84291511002042

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء كاظم كاني حسن85291512052114

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية السماوة للبناتعلميفرح محمد عبد العزيز علي86291512052196

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية ام البنين للبناتعلميبنين محسن غيث ابو ريشة87291512055037

الهندسة/جامعة الكوفة641.1ثانوية رقية للمتميزاتعلمينور سعد جاسم محمد88291512076023

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية السماوة للبناتعلميعبير محمد حسن رديني89291512052169

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية األنوار المختلطةعلميحسن قابل عجمي جبار90291511107018

الهندسة/جامعة الكوفة638ثانوية األنوار المختلطةعلميتهاني كاظم وبدان هداد91291512107003

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية السماوة للبناتعلميغفران عبد المحسن عبد هللا راضي92291512052177

العلوم/جامعة الكوفة625اعدادية الوفاء للبناتعلميتقى محمد جريو خضير93291512058018

العلوم/جامعة الكوفة620اعدادية السماوة للبنينعلميغيث احمد حسين عالوي94291511003298

العلوم/جامعة الكوفة598اعدادية الرميثة للبنينعلميرسول نعيم مصري سهر95291511002100

العلوم/جامعة الكوفة592اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياحمد محمد ثامر حمود96291511005015

العلوم/جامعة الكوفة584االعدادية المركزية للبنينعلميحسام عودة كاظم فرهود97291511007098

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمحمد صالح مزهير جبير98291511005167

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية السماوة للبنينعلمينجم عبد هللا جبار شيحان99291511003433

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد جاسم محمد ناصر100291511003007

العلوم/جامعة الكوفة562ثانوية األنوار المختلطةعلميحسن محمد وبدان هداد101291511107019

العلوم/جامعة الكوفة562االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد عبد جابر ساهي102291511007204
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العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمحمد فالح هادي كريم103291511005171

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية السماوة للبنينعلميعلي متعب خلف جابر104291511003272

العلوم/جامعة الكوفة551اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد حيدر حسن علي105291511003347

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة572اعدادية السماوة للبناتعلميسارة عبد الرسول فاضل حسين106291512052142

القانون/جامعة الكوفة570اعدادية الثقلين للبنينعلميحسن عالء مسافر ثعبان107291511009034

القانون/جامعة الكوفة558ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميسهير وضاح علي حسين108291512065029

القانون/جامعة الكوفة543اعدادية الثقلين للبنينادبيازهر عبد الفالح غافل سوادي109291521009016

القانون/جامعة الكوفة536اعدادية الثقلين للبنينادبيامير حسين مهدي فني110291521009023

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية االعتماد للبنينادبيراهي عدنان جبار عبد111291521010054

العلوم السياسية/جامعة الكوفة557اعدادية الرميثة للبنينعلميحسين حامد حمزة اسماعيل112291511002064

العلوم السياسية/جامعة الكوفة534اعدادية السماوة للبناتعلميأم البنين صاحب عبد العالي حمادي113291512052011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة475ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد محيي هالوي عجيل114291521011060

اللغات/جامعة الكوفة501اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد موسى طوفان غايب115291521014016

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة614اعدادية الزهراء للبناتعلميهاجر محمد فالح جبر116291512051326

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة613ثانوية االيمان للبناتعلميزهراء هاني يحيى هاني117291512061036

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة599االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عطيه مخلف فهد118291511007033

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة578ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميايات عزيز غالي غنيص119291512065003

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575اعدادية السماوة للبناتعلميمريم حكيم أرحيم كريم120291512052203

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574ثانوية المسجد النبوي للبنينعلمياحمد كامل حسن غازي121291511016002

طب االسنان/جامعة تكريت673اعدادية السماوة للبناتعلميشميم غانم بهلول نوني122291512052155

طب االسنان/جامعة تكريت670اعدادية السماوة للبناتعلميزينب علوان عبد االمير علي123291512052130

الصيدلة/جامعة تكريت672ثانوية ام البنين للبناتعلميهبه مسلم جعفر محمد124291512055134

الصيدلة/جامعة تكريت671ثانوية النجاة للبناتعلميزينب قحطان علي هاشم125291512071045

الصيدلة/جامعة تكريت670اعدادية السماوة للبناتعلمينور مهدي كريم حلو126291512052243

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية السماوة للبنينعلميسيف الدين عصام طالل مظلوم127291511003183

الهندسة/جامعة تكريت591ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميحسن احمد حسن علوان128291511016014

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الرميثة للبنينعلميحيدر محمد مجبل غالي129291511002092

طب االسنان/جامعة القادسية682ثانوية االندلس للبناتعلميضحى موسى عبد الحسن شمال130291512053060

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحيدر سعيد شهاب جياد131291511005058

الصيدلة/جامعة القادسية674.2ثانوية التحرير للمتميزينعلميغيث حربي محمد نعيمه132291511020009

الهندسة/جامعة القادسية656االعدادية المركزية للبنينعلميخالد علي جياد فهد133291511007168

الهندسة/جامعة القادسية644ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميحيدر عبد الزهره باشي حسين134291511016020

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين محمد فاضل كاظم135291512051068

الهندسة/جامعة القادسية643ثانوية الوالية للبناتعلميزينب شنان ناجي شعالن136291512067016
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الهندسة/جامعة القادسية643االعدادية المركزية للبنينعلميعباس رحيم مذبوب نساف137291511007250

الهندسة/جامعة القادسية642ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزهراء عبد االمير فضاله لفته138291512050045

الهندسة/جامعة القادسية642اعدادية الزهراء للبناتعلميأيمان احمد غازي جاسم139291512051006

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية الرميثة للبنينعلميطيف عبد هللا بزون عبود140291511002143

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية السماوة للبناتعلميرفيدة عادل مجلي جعفر141291512052089

الهندسة/جامعة القادسية640ثانوية االندلس للبناتعلميحوراء ناصر عباس عبد الحسن142291512053033

الهندسة/جامعة القادسية640اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء محمد عبد الصمد محمد سعيد143291512052117

الهندسة/جامعة القادسية639اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء فارس داخل عبد144291512052111

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية السماوة للبنينعلمييحيى ابراهيم حسون عبد النبي145291511003449

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة وليد كاظم عبود146291512052193

الهندسة/جامعة القادسية638ثانوية الخنساء للبناتعلميشموس كامل جاهل رحيم147291512056075

الهندسة/جامعة القادسية637ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميعقيل موسى ناصر حسين148291511016032

العلوم/جامعة القادسية584اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي رحمان بشان وزن149291511009103

العلوم/جامعة القادسية575اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد عبد السالم شاكر ذنون150291511003021

العلوم/جامعة القادسية573اعدادية الرميثة للبنينعلميحسن عبد االمير راهي محمد151291511002056

العلوم/جامعة القادسية572اعدادية السماوة للبناتعلميهيالن عباس جابر مهدي152291512052262

العلوم/جامعة القادسية559اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي كصاد كاطع معن153291511005131

العلوم/جامعة القادسية549االعدادية المركزية للبنينعلميعايد فاضل حسين سلمان154291511007241

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية591االعدادية المركزية للبنينعلميعمار باسم محيل ضاري155291511007312

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية590ثانوية ابي العالء المختلطةعلميغزوان عكاب عبد مهدي156291511109052

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية570اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمنتظر عبد الكاظم نفات هتول157291511100265

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميحامد تالي خضر حمد158291511016012

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحسام توفيق عليل فريخ159291511100057

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء فليح فيصل عواد160291512051163

التقانات االحيائية/جامعة القادسية619اعدادية السماوة للبناتعلميأساور شاكر محمد خضير161291512052006

التقانات االحيائية/جامعة القادسية611اعدادية الرميثة للبناتعلمينرجس هاشم جبار ديان162291512057209

التقانات االحيائية/جامعة القادسية606ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميضحى عبد الكاظم نايف جيناوي163291512050073

التقانات االحيائية/جامعة القادسية595ثانوية االيمان للبناتعلميهدى كاظم صلبوخ عبد النبي164291512061062

التقانات االحيائية/جامعة القادسية585ثانوية االندلس للبناتعلميرسل طالب محمد كاظم165291512053038

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميمرتضى محمد مذبوب مالجي166291511008070

القانون/جامعة القادسية569اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي مايع علج حمود167291511002199

القانون/جامعة القادسية573اعدادية االعتماد للبنينادبيياسر جميل مجلي كنون168291521010174

القانون/جامعة القادسية560اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمود شاكر محسن عناد169291521010137

القانون/جامعة القادسية511اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين فالح حسين كريم170291521010039
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الطب/جامعة االنبار678اعدادية الرميثة للبنينعلمييوسف راضي غانم مسير171291511002345

طب االسنان/جامعة االنبار675.6ثانوية التحرير للمتميزينعلميمحمد عبد المعز محمد محمد172291511020011

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية الزهراء للبناتعلميأيناس عبد الكاظم محيسن علي173291512051007

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميمنار حسين علوان جبار174291512050095

الهندسة/الجامعة العراقية630ثانوية ابي العالء المختلطةعلميحاتم كريم منصور رويضي175291511109015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين رزوق صكر عبد هللا176291521001054

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية المثنى للبنينادبيسجاد عادل كاظم علي177291521004108

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الرميثة للبنينعلميسيف طالب حنظل حسين178291511002124

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الوفاء للبناتعلميشهد علي عبد جبر179291512058046

الهندسة/جامعة بابل636اعدادية الرميثة للبنينعلميمطلب محمد جواد محمد180291511002319

العلوم/جامعة بابل567االعدادية المركزية للبنينعلميخالد ثامر هالل عزيز181291511007166

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى رياض هادي كاظم182291511003395

علوم البنات/جامعة بابل528اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء صالح الدين عبد الجبار مزهر183291512052106

المسيب/الهندسة/جامعة بابل631ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب حميد مسير عباس184291512055072

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد فارس غازي داود185291511007205

هندسة المواد/جامعة بابل629اعدادية السماوة للبنينعلميحسن عطشان جحيل عواد186291511003087

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياحمد ريسان عبيد جبر187291511005006

هندسة المواد/جامعة بابل624ثانوية االندلس للبناتعلميساره فارس نعمه عبد الرضا188291512053052

هندسة المواد/جامعة بابل619ثانوية الخنساء للبناتعلميلينا كريم هزن شلتاغ189291512056098

هندسة المواد/جامعة بابل618ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميفاطمة حسين فالح حسن190291512065039

هندسة المواد/جامعة بابل618ثانوية ام البنين للبناتعلميغفران محمد عبد السادة جعاز191291512055102

هندسة المواد/جامعة بابل615اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة علي عبد الحسين علي192291512052186

الطب/جامعة النهرين689اعدادية الرميثة للبنينعلميقاسم حيدر عبد الشهيد عليوي193291511002229

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية السماوة للبناتعلمينور الهدى جاسم صبحي حسين194291512052227

الهندسة/جامعة النهرين654االعدادية المركزية للبنينعلميرسول قاسم كاظم قريش195291511007183

الهندسة/جامعة كربالء672اعدادية السماوة للبنينعلميباقر سهيل عبد هللا يونس196291511003063

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية السماوة للبنينعلميمهدي محمد عبد هللا عذافه197291511003425

العلوم/جامعة كربالء590اعدادية الرميثة للبناتعلميمالك عبد    الرزاق عبد الكريم ياسر198291512057202

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662ثانوية علي األكبر المختلطةعلميبيادر محمد طويح محمد199291512105003

العلوم السياحية/جامعة كربالء509اعدادية الزهراء للبناتعلميرحمة حسن عبد الستار جاسم200291512051120

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية الرميثة للبنينعلميماجد ناجح شالكة نجم201291511002251

الهندسة/جامعة ذي قار659االعدادية المركزية للبنينعلمينواف ثامر نعيمه عيدان202291511007438

الهندسة/جامعة ذي قار657.2ثانوية رقية للمتميزاتعلميسليل علي حمزة كاظم203291512076018

الهندسة/جامعة ذي قار657اعدادية الوفاء للبناتعلميايات ابراهيم علي يوسف204291512058005
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الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمة مكي كامل حميد205291512055107

الهندسة/جامعة ذي قار652ثانوية االندلس للبناتعلميفاطمه راتب نعيم عبيد206291512053068

العلوم/جامعة ذي قار633اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمود قاسم كريم محمد207291511002295

العلوم/جامعة ذي قار591اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمييوسف عماد عبد النبي صبر208291511005201

العلوم/جامعة ذي قار588اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمييعقوب هادي فرهود عويلي209291511005199

العلوم/جامعة ذي قار570اعدادية الثقلين للبنينعلميبهاء سالم عبد هللا ظاهر210291511009026

االعالم/جامعة ذي قار468ثانوية ابي تمام المختلطةادبيأحمد حسين محمد كيطان211291521106002

االعالم/جامعة ذي قار464اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار فالح زغير مظلوم212291521009139

العلوم/جامعة واسط621اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي عبد مسلم كريم بديوي213291511002193

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط534اعدادية ابن حيان المختلطةعلميريسان عزيز نفات هتول214291511100118

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672اعدادية الثقلين للبنينعلميمنير زغير حسوني عبد215291511009178

التمريض/جامعة ميسان653اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد عبد الرضا فجيج مدعث216291511004008

الطب/جامعة المثنى704.7ثانوية رقية للمتميزاتعلميزهراء رعد شريف حنتوش217291512076011

الطب/جامعة المثنى700اعدادية الزهراء للبناتعلميسليل هاشم ياسر محمد218291512051215

الطب/جامعة المثنى699اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد مثنى محسن محمد219291511003372

الطب/جامعة المثنى696ثانوية علي األكبر المختلطةعلميرويده حسين شناوه جابر220291512105006

الطب/جامعة المثنى694.6ثانوية رقية للمتميزاتعلميرسل عقيل عبد االمير ستار221291512076007

الطب/جامعة المثنى694اعدادية الزهراء للبناتعلميافراح فرج صياح خالوي222291512051026

الطب/جامعة المثنى693ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميسارة عبد الكاظم علي وضح223291512050060

الطب/جامعة المثنى693اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل ريسان محمد حسين224291512051123

الطب/جامعة المثنى693اعدادية السماوة للبناتعلميمريم عبد االئمة فدعوس حسين225291512052207

الطب/جامعة المثنى691اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب نذير عزيز هاوي226291512051191

الطب/جامعة المثنى690اعدادية السماوة للبنينعلميهشام صباح ناظم سجاد227291511003439

الطب/جامعة المثنى690ثانوية ام البنين للبناتعلميرانيا كامل رزاق جرجيس228291512055050

الطب/جامعة المثنى690ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميمريم علوان شويت كزار229291512065040

الطب/جامعة المثنى688اعدادية الرميثة للبناتعلميشيماء حسين عبد الكاظم خضير230291512057168

الطب/جامعة المثنى688اعدادية الزهراء للبناتعلمينسرين حسون نواف سلمان231291512051300

الطب/جامعة المثنى686اعدادية الرميثة للبناتعلميكوثر حيدر كامل جابر232291512057196

الطب/جامعة المثنى686ثانوية رقية للمتميزاتعلميفاطمه حسين كريم حسن233291512076021

الطب/جامعة المثنى685اعدادية السماوة للبناتعلميمالذ محمد عزاوي زويد234291512052212

الطب/جامعة المثنى685اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد رحيم مطر حمادي235291511003013

الطب/جامعة المثنى684اعدادية السماوة للبنينعلميمرتضى جواد عبد الكاظم حلبوص236291511003380

الطب/جامعة المثنى684اعدادية الرميثة للبنينعلميجسام محمد كاظم ثامر237291511002047

طب االسنان/جامعة المثنى684اعدادية السماوة للبناتعلميمروة رافد كريم محمد238291512052199
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طب االسنان/جامعة المثنى682ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزينب جبار حسون عالوي239291512050048

طب االسنان/جامعة المثنى681ثانوية االندلس للبناتعلميزهراء ريسان مايح عريبي240291512053045

طب االسنان/جامعة المثنى681اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة حسن عوض دلي241291512051252

طب االسنان/جامعة المثنى681اعدادية الرميثة للبنينعلميوسام علي فكري حياب242291511002341

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية السماوة للبناتعلميهدى ناصر حسين ناصر243291512052258

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية ام البنين للبناتعلمياسيل سلمان جعيل جوحان244291512055015

طب االسنان/جامعة المثنى677.4ثانوية رقية للمتميزاتعلميدعاء صفاء الدين موسى علي245291512076006

طب االسنان/جامعة المثنى677ثانوية االندلس للبناتعلميزينب كريم دلي عليوي246291512053051

الصيدلة/جامعة المثنى697ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميزينب فاضل عباس حمزة247291512065025

الصيدلة/جامعة المثنى685.8ثانوية رقية للمتميزاتعلميزهراء عبد الحسن محمد عزيز248291512076013

الصيدلة/جامعة المثنى681اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد صالح جباري عبد249291511003352

الصيدلة/جامعة المثنى677ثانوية الخنساء للبناتعلميازهار حبيب شويل ناهي250291512056002

الصيدلة/جامعة المثنى676.4ثانوية رقية للمتميزاتعلمينور الهدى لؤي عزيز احمد251291512076022

الصيدلة/جامعة المثنى676ثانوية النجاة للبناتعلميهدى جواد كاظم سعيد252291512071090

الصيدلة/جامعة المثنى676اعدادية الزهراء للبناتعلميشجن حيدر رزاق احمد253291512051221

الصيدلة/جامعة المثنى676ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميطيبة علي ناهي عبود254291512065034

الصيدلة/جامعة المثنى675اعدادية الزهراء للبناتعلميبسمة نبيل ريسان محمد علي255291512051057

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية السماوة للبناتعلميحوراء مسلم عبد هللا عطيه256291512052074

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية الخنساء للبناتعلميصفا احمد عبد العالي مهدي257291512056081

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى ابراهيم فيصل سريح258291511003390

الهندسة/جامعة المثنى673ثانوية النجاة للبناتعلميرسل عدنان جاسم عمران259291512071031

الهندسة/جامعة المثنى672ثانوية ام البنين للبناتعلميهدى باقر جالب هادي260291512055135

الهندسة/جامعة المثنى671ثانوية االندلس للبناتعلمينبراس حسين عبد علي سود261291512053078

الهندسة/جامعة المثنى671ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميمحسن هادي ناصر حسين262291511016048

الهندسة/جامعة المثنى671اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك محمد جمعة عيدان263291512051078

الهندسة/جامعة المثنى671ثانوية النجاة للبناتعلميضحى حسين حسن علي264291512071057

الهندسة/جامعة المثنى671ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميزهراء عبد الهادي عبد الزهرة حميدي265291512059015

الهندسة/جامعة المثنى671ثانوية رقية للمتميزاتعلميتبارك عبد الكاظم نفات هتول266291512076004

الهندسة/جامعة المثنى670ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلمينور حسن خضير مهدي267291512050099

الهندسة/جامعة المثنى669اعدادية الزهراء للبناتعلميرغد عماد حمودي مهدي268291512051130

الهندسة/جامعة المثنى669اعدادية الزهراء للبناتعلمينور فيصل عباس عبد269291512051317

الهندسة/جامعة المثنى668اعدادية الوفاء للبناتعلميزينب ستار متعب حلو270291512058042

الهندسة/جامعة المثنى667اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمرتضى كريم جازع سعد271291511100247

الهندسة/جامعة المثنى667اعدادية الرميثة للبنينعلمياحمد جاسم خضير عبد اليمة272291511002032
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الهندسة/جامعة المثنى667اعدادية الزهراء للبناتعلميمنار فالح والي سعد273291512051288

الهندسة/جامعة المثنى667اعدادية السماوة للبناتعلميمنى محمد عبد الكريم صالح274291512052216

الهندسة/جامعة المثنى666اعدادية السماوة للبناتعلميسارة جابر حاتم كاطع275291512052139

الهندسة/جامعة المثنى666ثانوية الخنساء للبناتعلميرسل رضا ناجي كريم276291512056043

الهندسة/جامعة المثنى665اعدادية الزهراء للبناتعلمياالء جفات ولي عاجل277291512051027

الهندسة/جامعة المثنى664اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء حسن مطر فهد278291512051146

الهندسة/جامعة المثنى664ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب عباس حسين عبد279291512056064

الهندسة/جامعة المثنى663اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد حافظ محمود محمد280291511002266

الهندسة/جامعة المثنى663اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء حميد عبد الخضر شنيت281291512058034

الهندسة/جامعة المثنى663االعدادية المركزية للبنينعلميغازي علي فيصل موسى282291511007319

الهندسة/جامعة المثنى662اعدادية السماوة للبناتعلميغدق محمد وروار حاشوش283291512052172

الهندسة/جامعة المثنى662ثانوية االندلس للبناتعلميابتسام ابراهيم جابر صاحي284291512053010

الهندسة/جامعة المثنى661.3ثانوية رقية للمتميزاتعلميزهراء حسين رسول جاسم285291512076010

الهندسة/جامعة المثنى661اعدادية السماوة للبنينعلميعالء عماد رحيم فاضل286291511003225

الهندسة/جامعة المثنى661اعدادية السماوة للبنينعلميراجي رحيل فزاع مهاوش287291511003157

الهندسة/جامعة المثنى660اعدادية السماوة للبناتعلمياالء ميثم ناصر حسين288291512052027

الهندسة/جامعة المثنى660ثانوية ام البنين للبناتعلميشهد محمد عناد عاكول289291512055092

الهندسة/جامعة المثنى660ثانوية الخنساء للبناتعلميساره هاتف عبد الساده عبد هللا290291512056071

الهندسة/جامعة المثنى660االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كاطع مطر وناس291291511007302

الهندسة/جامعة المثنى659ثانوية النجاة للبناتعلميتقى قيس نجم عبد292291512071020

الهندسة/جامعة المثنى659اعدادية الرميثة للبنينعلميمجتبى عبد العالي جميل عبد الرضا293291511002255

الهندسة/جامعة المثنى659اعدادية الزهراء للبناتعلميبان صباح جبار حرجان294291512051052

الهندسة/جامعة المثنى659االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى سعيد شهيب حسين295291511007407

الهندسة/جامعة المثنى658ثانوية االندلس للبناتعلمياسراء صباح عبد هللا عبد الكريم296291512053012

الهندسة/جامعة المثنى658اعدادية السماوة للبناتعلميزينب ساهر محمود علي297291512052126

الهندسة/جامعة المثنى658ثانوية االندلس للبناتعلميهوازن عادل رحيم صفر298291512053086

الهندسة/جامعة المثنى657.3ثانوية رقية للمتميزاتعلميزهراء محمد كاظم حسن299291512076014

الهندسة/جامعة المثنى657اعدادية الرميثة للبنينعلميمشير نجم عبد صياح300291511002308

الهندسة/جامعة المثنى656.3ثانوية رقية للمتميزاتعلميزينب نعيم غازي محمد صالح301291512076016

الهندسة/جامعة المثنى656اعدادية الزهراء للبناتعلميسكن قاسم منشد ركبان302291512051213

الهندسة/جامعة المثنى656اعدادية الوفاء للبناتعلميفاطمه حميد عبد الخضر شنيت303291512058055

الهندسة/جامعة المثنى655اعدادية الرميثة للبنينعلميمحسن علي هدهود جواد304291511002260

الهندسة/جامعة المثنى655ثانوية األنوار المختلطةعلميعلي بهلول رجاف هداد305291511107061

الهندسة/جامعة المثنى655اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك محمد عبد الحميد عبد الوهاب306291512051079
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الهندسة/جامعة المثنى655ثانوية النجاة للبناتعلميزهراء ناجح حسن جوان307291512071040

الهندسة/جامعة المثنى654ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميفاطمة حسين مزهر ثامر308291512050082

الهندسة/جامعة المثنى653ثانوية النجاة للبناتعلميزهراء حيدر فيصل غازي309291512071037

الهندسة/جامعة المثنى653اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمشرق فاضل كريم عبد310291511100256

الهندسة/جامعة المثنى653االعدادية المركزية للبنينعلميجاسم محمد هليل منشد311291511007083

الهندسة/جامعة المثنى653االعدادية المركزية للبنينعلميخضر سعيد عواد ناصر312291511007170

الهندسة/جامعة المثنى653اعدادية الرميثة للبناتعلميحنان كريم منشد حسين313291512057067

الهندسة/جامعة المثنى652اعدادية الرميثة للبناتعلميسمر عبد هللا حسين مخيلي314291512057154

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية الرميثة للبنينعلميكرار حيدر مجيد حسون315291511002235

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميكاظم عبيد ملح حمد316291511005152

الهندسة/جامعة المثنى651ثانوية ام البنين للبناتعلمينورا راجح عباس حميدي317291512055131

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية السماوة للبناتعلميشعاع فيصل جالب موسى318291512052152

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية الرميثة للبناتعلميثناء محمد علي جاسم كاظم319291512057061

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميصالح مسعد خريجان كطان320291511005087

الهندسة/جامعة المثنى650اعدادية السماوة للبناتعلميبلقيس شاكر سرهيد حتحوت321291512052046

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية ابن حيان المختلطةعلميسراب علي عبد سالم322291512100041

الهندسة/جامعة المثنى649ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبنين جبار عبد عباس323291512050021

الهندسة/جامعة المثنى649ثانوية األنوار المختلطةعلميامريكا سالم عكاش مناحي324291512107001

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعلي هادي كامل ناصر325291511100175

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية الزهور للبناتعلميعلياء جاسم غالم رضا326291512062024

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية األنوار المختلطةعلميهجران نعيم فرحان هداد327291512107012

الهندسة/جامعة المثنى648اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد رسول علي حسين328291511003350

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية السماوة للبنينعلميعلي باسم حميد مشاي329291511003230

الهندسة/جامعة المثنى647ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب حسن كريم عمران330291512055071

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء محمد عامر طالب331291512051169

الهندسة/جامعة المثنى647ثانوية االندلس للبناتعلميابرار ناصر محمد جاسم332291512053011

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب عبد مدلول جبار333291512051184

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية السماوة للبنينعلميرسول محمد سعدون جودة334291511003160

الهندسة/جامعة المثنى646االعدادية المركزية للبنينعلميطارق حذاوي هوين ملوح335291511007229

الهندسة/جامعة المثنى646ثانوية االندلس للبناتعلميسلوان صبحي نايف كاظم336291512053058

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى فالح كاظم كاطع337291511003403

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية السماوة للبنينعلمينور رعد نور حسين338291511003437

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية السماوة للبناتعلميبتول جياد شندل مدلول339291512052039

الهندسة/جامعة المثنى646ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب عبد المجيد سويهي محمد340291512055076
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الهندسة/جامعة المثنى646ثانوية التحرير للمتميزينعلميعبد الكاظم حسن مطر يوسف341291511020008

العلوم/جامعة المثنى657اعدادية الرميثة للبناتعلميحوراء هاشم محمد حلو342291512057078

العلوم/جامعة المثنى656ثانوية الوالية للبناتعلميكوثر كاظم مجهول عبد الباري343291512067025

العلوم/جامعة المثنى652اعدادية السماوة للبناتعلميحوراء حيدر عبد اليمة عبد الحسين344291512052068

العلوم/جامعة المثنى644اعدادية السماوة للبناتعلمينهى مرتضى عبد الكريم عزيز345291512052224

العلوم/جامعة المثنى640اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد قاسم حلو حسن346291511002282

العلوم/جامعة المثنى635اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة جاسم شاكر محمد347291512052180

العلوم/جامعة المثنى634ثانوية ابي العالء المختلطةعلميزهراء عبداالمير شرشوح محمد348291512109002

العلوم/جامعة المثنى634ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميايات كريم حمزة مهدي349291512050013

العلوم/جامعة المثنى630ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميفاتن جليل خوادار علي350291512050081

العلوم/جامعة المثنى629اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء وسام كريم جبار351291512051173

العلوم/جامعة المثنى629اعدادية السماوة للبناتعلميمسر حمزة شندل جبار352291512052210

العلوم/جامعة المثنى629ثانوية النجاة للبناتعلميايمان صادق عبد الكاظم موسى353291512071010

العلوم/جامعة المثنى628اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة وعد فضالة عباس354291512052192

العلوم/جامعة المثنى626اعدادية ابن حيان المختلطةعلمياشواق مؤيد كاظم واجد355291512100003

العلوم/جامعة المثنى626اعدادية السماوة للبناتعلميبنين حيدر حسين عودة356291512052048

العلوم/جامعة المثنى626اعدادية ابن حيان المختلطةعلميفاتن جميل علوان عريبي357291512100053

العلوم/جامعة المثنى626ثانوية االندلس للبناتعلمياسماء فيصل حسين سالم358291512053013

العلوم/جامعة المثنى624اعدادية الرميثة للبناتعلميبنين عبد الكاظم ابو شنين عبد الظاهر359291512057051

العلوم/جامعة المثنى623اعدادية الرميثة للبناتعلميهديل محسن عباس سلمان360291512057232

العلوم/جامعة المثنى623اعدادية السماوة للبناتعلميزينب حسن علي حسين361291512052123

العلوم/جامعة المثنى623اعدادية الثقلين للبنينعلمييحيى جاسم محمد جاسم362291511009194

العلوم/جامعة المثنى620اعدادية ابن حيان المختلطةعلميوداد رحيم ناصر شنون363291512100068

العلوم/جامعة المثنى620اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين عماد حسين بريج364291512051065

العلوم/جامعة المثنى619اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد احمد شاكر حسن365291511003336

العلوم/جامعة المثنى619ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزينب حسين كنان جاسم366291512050051

العلوم/جامعة المثنى618اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة عبد االئمة فدعوس حسين367291512052185

العلوم/جامعة المثنى618اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحوراء فاهم ساجت ناهي368291512100023

العلوم/جامعة المثنى615اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء نعيم عباس خميس369291512051016

العلوم/جامعة المثنى615اعدادية الزهراء للبناتعلميميس حبيب علي بديوي370291512051292

العلوم/جامعة المثنى613اعدادية الزهراء للبناتعلمياديان محمد كاظم لفته371291512051009

العلوم/جامعة المثنى612اعدادية السماوة للبناتعلميشيماء فاضل عباس عبد هللا372291512052160

العلوم/جامعة المثنى611اعدادية الرميثة للبناتعلميهبه منصور عبد الحسين شالكه373291512057228

العلوم/جامعة المثنى610اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك مزعل راضي فضيل374291512051081
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العلوم/جامعة المثنى609اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمحمد داخل محمد متعب375291511100227

العلوم/جامعة المثنى609اعدادية الوفاء للبناتعلمينور سالم محمد رشيد376291512058070

العلوم/جامعة المثنى608اعدادية الرميثة للبناتعلميرقيه ستار جبار ديان377291512057101

العلوم/جامعة المثنى605ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميحيدر عبد االمير عبد الحسين حسن378291511013012

العلوم/جامعة المثنى605االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عوض رجيوي الهيمد379291511007037

العلوم/جامعة المثنى605ثانوية النجاة للبناتعلميعتاب جواد كاظم مذري380291512071059

العلوم/جامعة المثنى603اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي غازي مطلك سعيد381291511005126

العلوم/جامعة المثنى602ثانوية االيمان للبناتعلميحنين سعد يحيى رزوقي382291512061021

العلوم/جامعة المثنى602ثانوية االندلس للبناتعلميايالف علي جبار عباس383291512053021

العلوم/جامعة المثنى601اعدادية الرميثة للبناتعلميبنين حسن بريزل عبيد384291512057047

العلوم/جامعة المثنى598اعدادية الرميثة للبناتعلميندى غافل عبد  العباس مدفون385291512057207

العلوم/جامعة المثنى598اعدادية ابن حيان المختلطةعلميميثم طكطاك مهوس عبود386291511100276

العلوم/جامعة المثنى597اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعادل جاسم محمد مهنه387291511005093

العلوم/جامعة المثنى597اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمحمد صخر جعويل سوادي388291511100228

العلوم/جامعة المثنى596اعدادية الرميثة للبناتعلميدموع عباس حسين جابر389291512057087

العلوم/جامعة المثنى595اعدادية السماوة للبناتعلميرقية كفاح كاظم حسن390291512052092

العلوم/جامعة المثنى595اعدادية الرميثة للبناتعلميزهراء علي حسن عبد391291512057116

العلوم/جامعة المثنى594ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميدعاء محمد هلكان جاسم392291512050038

العلوم/جامعة المثنى594ثانوية ام البنين للبناتعلميبراء ستار منشد هويدي393291512055026

العلوم/جامعة المثنى594اعدادية الزهراء للبناتعلمياطياف ضيدان عويل شنان394291512051021

العلوم/جامعة المثنى594اعدادية السماوة للبنينعلميمقداد حازم منجي ناجي395291511003411

العلوم/جامعة المثنى594ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلمينور عبد هللا عبد سمير396291512065045

العلوم/جامعة المثنى593اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء علي حنون عكله397291512051013

العلوم/جامعة المثنى593اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء اسماعيل حسين كاطع398291512051096

العلوم/جامعة المثنى592ثانوية الوالية للبناتعلميزينب مهدي كاني عنجور399291512067019

العلوم/جامعة المثنى591ثانوية االندلس للبناتعلمينوفه محمد فهد عبد الحسين400291512053082

العلوم/جامعة المثنى590االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد حسين جارح عطار401291511007011

العلوم/جامعة المثنى590ثانوية األنوار المختلطةعلميناصر منادي عبد حسون402291511107085

العلوم/جامعة المثنى590اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد عبد الحسن فليح حسن403291511003356

العلوم/جامعة المثنى590اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحيدر كامل دريول علي404291511100093

العلوم/جامعة المثنى589اعدادية الرميثة للبنينعلمياكرم حميد كاظم نور405291511002038

العلوم/جامعة المثنى589ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبدور حسن نعمه جعفر406291512050016

العلوم/جامعة المثنى589اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد كامل عكله صريبل407291511003029

العلوم/جامعة المثنى588اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة ذياب عوض غالي408291512051254
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العلوم/جامعة المثنى588ثانوية النجاة للبناتعلميمريم ضياء كريم حسين409291512071076

العلوم/جامعة المثنى588ثانوية الخنساء للبناتعلميرحاب رحيم كلول كريم410291512056040

العلوم/جامعة المثنى587اعدادية الوفاء للبناتعلميشيماء صالح عبد العالي مشكور411291512058047

العلوم/جامعة المثنى587اعدادية الرميثة للبناتعلميدالل عاجل مغيزل فرحان412291512057086

العلوم/جامعة المثنى586اعدادية السماوة للبنينعلميحسن عبد السادة مرهج معود413291511003085

العلوم/جامعة المثنى586ثانوية األنوار المختلطةعلميهبه عدنان عزران رطان414291512107011

العلوم/جامعة المثنى585اعدادية الرميثة للبنينعلميمديح حسن متعب مدي415291511002297

العلوم/جامعة المثنى585ثانوية ابي العالء المختلطةعلميحسين فاضل جبير رويعي416291511109023

العلوم/جامعة المثنى584ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميعلياء عبد الحسين فرحان حسن417291512050079

العلوم/جامعة المثنى583اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميجهاد حسن ماضي مطر418291511005039

العلوم/جامعة المثنى583ثانوية ام البنين للبناتعلمينور عبد الكريم جبار محمد419291512055124

العلوم/جامعة المثنى582اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان فليح فيصل عواد420291512051049

العلوم/جامعة المثنى582اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد علي كريم حسن421291511003360

العلوم/جامعة المثنى582اعدادية الوفاء للبناتعلميفاطمه انيس عبد الحسن عزيز422291512058053

العلوم/جامعة المثنى582ثانوية السماوة المسائية للبناتعلميساره سعد رسول فاضل423291512160017

العلوم/جامعة المثنى581.4ثانوية رقية للمتميزاتعلمينور محمد مناحي عبد424291512076024

العلوم/جامعة المثنى581اعدادية الرميثة للبناتعلميايمان هادي زبيل مطشر425291512057038

العلوم/جامعة المثنى581ثانوية االندلس للبناتعلميتقى باقر حسن عبد426291512053028

العلوم/جامعة المثنى581ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمة حسن هادي عبد427291512055103

العلوم/جامعة المثنى580ثانوية النجاة للبناتعلميزهراء جاسم فليح جبر428291512071036

العلوم/جامعة المثنى579اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء عماد منفي حسون429291512051161

العلوم/جامعة المثنى579اعدادية السماوة للبناتعلميأسيل سلمان زغير عباس430291512052007

العلوم/جامعة المثنى578ثانوية ابي تمام المختلطةعلميعلي عواد سنود حامي431291511106023

العلوم/جامعة المثنى578اعدادية الرميثة للبناتعلمياسماء مجبل عبد جويد432291512057010

العلوم/جامعة المثنى577اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمشتاق نعيم هالمه عطيه433291511005181

العلوم/جامعة المثنى577االعدادية المركزية للبنينعلميسعد نعيم حمزه عبد الحسن434291511007210

العلوم/جامعة المثنى577ثانوية النجاة للبناتعلمياساور حكام شنوب كافي435291512071003

العلوم/جامعة المثنى577اعدادية ابن حيان المختلطةعلميثائر لفته حاجم حويل436291511100047

العلوم/جامعة المثنى577اعدادية الرميثة للبناتعلميشهد عواد كاظم محمد437291512057164

العلوم/جامعة المثنى576ثانوية ام البنين للبناتعلميرسل باقر صالح فليح438291512055051

العلوم/جامعة المثنى575ثانوية االندلس للبناتعلميأسماء فهد جهيد علوان439291512053004

العلوم/جامعة المثنى575اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياسماعيل رحيم مايع بطوش440291511005019

العلوم/جامعة المثنى575اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعباس جاسم عبيس سلطان441291511100147

العلوم/جامعة المثنى575اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعباس محمد عبد الرضا فزاع442291511100151
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العلوم/جامعة المثنى575اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء رحيم عاجل كاظم443291512052103

العلوم/جامعة المثنى574ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميهاجر باقر جبار شريف444291512050103

العلوم/جامعة المثنى574االعدادية المركزية للبنينعلميجالل فليح منشد سلطان445291511007092

العلوم/جامعة المثنى574ثانوية الزهور للبناتعلميزينب عطيه كريم عبود446291512062017

العلوم/جامعة المثنى573ثانوية ام البنين للبناتعلميايمان هيثم صاحب كوكز447291512055024

العلوم/جامعة المثنى573االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى هاتف حرز حسون448291511007397

العلوم/جامعة المثنى573ثانوية االندلس للبناتعلميزهراء خليل خير هللا مزيد449291512053043

العلوم/جامعة المثنى573اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء عبد المحسن عبد عبدالمهدي450291512051159

العلوم/جامعة المثنى573اعدادية الرميثة للبناتعلميابتهال فيصل عواد كاظم451291512057002

العلوم/جامعة المثنى573ثانوية األنوار المختلطةعلميسعد عطيوي عبد حسون452291511107041

العلوم/جامعة المثنى572ثانوية الخنساء للبناتعلميفاطمه ناصر علي جماح453291512056091

العلوم/جامعة المثنى572ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميبشرى كامل صخل عواد454291512059008

العلوم/جامعة المثنى572ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميتبارك عمران صاحب حسن455291512050026

العلوم/جامعة المثنى571ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميمروة جميل عبود راضي456291512050092

العلوم/جامعة المثنى571اعدادية المثنى للبنينعلميرزاق عبد العباس جبير سالم457291511004063

العلوم/جامعة المثنى571ثانوية ام البنين للبناتعلمياسماء علي وروار حاشوش458291512055014

العلوم/جامعة المثنى571اعدادية السماوة للبنينعلميحسين احمد جاسم عبود459291511003099

العلوم/جامعة المثنى571اعدادية السماوة للبنينعلميعباس محمد حسن ناجي460291511003212

العلوم/جامعة المثنى570اعدادية السماوة للبناتعلميبنين علي عبد العظيم عباس461291512052050

العلوم/جامعة المثنى570اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء ياسين نعوم خضير462291512051174

العلوم/جامعة المثنى570اعدادية السماوة للبنينعلميعباس حسن هادي علي463291511003206

العلوم/جامعة المثنى570اعدادية السماوة للبنينعلميعباس امجد سعود عظم464291511003204

العلوم/جامعة المثنى570اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعذراء فليح سالم اعور465291512100049

العلوم/جامعة المثنى569ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميصفا حسن محمد مجيد466291512050071

العلوم/جامعة المثنى569اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميجابر مكي حسين جاسم467291511005031

العلوم/جامعة المثنى569ثانوية األنوار المختلطةعلميبشار عبد الرضا ثامر هنيدي468291511107011

العلوم/جامعة المثنى569اعدادية السماوة للبنينعلميعلي حمود مزعل جاسم469291511003242

العلوم/جامعة المثنى569ثانوية ام البنين للبناتعلميضي مازن عبد الكاظم حسن470291512055098

العلوم/جامعة المثنى568اعدادية السماوة للبناتعلميمريم فيصل عبيدي خضير471291512052208

العلوم/جامعة المثنى568ثانوية الخنساء للبناتعلمينور تكليف جحيل مهدي472291512056107

العلوم/جامعة المثنى568ثانوية النجاة للبناتعلميفاطمه سعد حميد راضي473291512071065

العلوم/جامعة المثنى567االعدادية المركزية للبنينعلميامير لفته عبد حمادي474291511007061

العلوم/جامعة المثنى566ثانوية االندلس للبناتعلميهدى عباس محمد بدر475291512053084

العلوم/جامعة المثنى566ثانوية ام البنين للبناتعلميسجى حسين عبد حسن476291512055088
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العلوم/جامعة المثنى566اعدادية السماوة للبنينعلميحسن حامد فاضل حاشوش477291511003080

العلوم/جامعة المثنى566ثانوية النجاة للبناتعلميبشائر عبد النبي خضير رؤوف478291512071013

العلوم/جامعة المثنى566اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمرتضى صالح هادي منشد479291511005176

العلوم/جامعة المثنى565اعدادية الزهراء للبناتعلمينادية طالب ناجي حمزة480291512051295

العلوم/جامعة المثنى564ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلمياديان حيدر امير جبار481291512050002

العلوم/جامعة المثنى564ثانوية الوالية للبناتعلميفاطمة داخل كاظم سلمان482291512067024

العلوم/جامعة المثنى564اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميسمير رحيم عبد النبي عباس483291511005077

العلوم/جامعة المثنى563ثانوية ام البنين للبناتعلميميامي حميد جادر اجياد484291512055117

العلوم/جامعة المثنى562اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى صالح مهدي منور485291511003399

العلوم/جامعة المثنى562اعدادية السماوة للبناتعلميهبة نوري جبار حمادي486291512052255

العلوم/جامعة المثنى562ثانوية ام البنين للبناتعلمياسراء فاروق حميد رزوقي487291512055011

العلوم/جامعة المثنى562الخارجياتعلمينور الهدى خليل ذجر كاظم488291512401004

العلوم/جامعة المثنى562ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميجنان باسم كاظم سلمان489291512065009

العلوم/جامعة المثنى561اعدادية السماوة للبنينعلميحيدر هادي حسان ردام490291511003152

العلوم/جامعة المثنى560االعدادية المركزية للبنينعلميغزوان راضي عبادي حمود491291511007320

العلوم/جامعة المثنى560اعدادية الزهراء للبناتعلميبشائر عايد حسين جويد492291512051058

العلوم/جامعة المثنى560اعدادية الزهراء للبناتعلمياسماء جعفر هواش خضير493291512051017

العلوم/جامعة المثنى560اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد عطا هللا ناشي حسان494291511003022

العلوم/جامعة المثنى560ثانوية الوالية للبناتعلميزينب فاخر حسين رداد495291512067017

العلوم/جامعة المثنى559اعدادية السماوة للبناتعلمينور عبد هللا حسن عذاب496291512052237

العلوم/جامعة المثنى559ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميصفاء محمد طاهر راشد497291512050072

العلوم/جامعة المثنى559اعدادية المثنى للبنينعلميعلي عبيد بعيد زغيرون498291511004101

العلوم/جامعة المثنى559اعدادية ابن حيان المختلطةعلميبنين نعيم متعب سلمان499291512100017

العلوم/جامعة المثنى559اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميمنذر غالب محيل عباس500291511008073

العلوم/جامعة المثنى559اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد نعمة ذاكر حسين501291511009149

العلوم/جامعة المثنى558ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميشروق فيصل مطشر حسب502291512050069

العلوم/جامعة المثنى558ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميمحمد قاسم سعيد عبيد503291511016054

العلوم/جامعة المثنى558ثانوية القلم المسائيةعلمياحمد حسون عطب عبود504291511151008

العلوم/جامعة المثنى557ثانوية الزهور للبناتعلميدعاء محسن حاصود عكيلي505291512062009

العلوم/جامعة المثنى557اعدادية السماوة للبناتعلمينورهان رفعت شريف حميدي506291512052247

العلوم/جامعة المثنى556ثانوية علي األكبر المختلطةعلميفهد جابر عبد علك507291511105013

العلوم/جامعة المثنى555اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد قاسم محمد بري508291511003367

العلوم/جامعة المثنى555ثانوية الوالية للبناتعلميايمان قاسم فرحان شتام509291512067007

العلوم/جامعة المثنى555ثانوية االيمان للبناتعلميمنتهى بدر جابر راشد510291512061053
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العلوم/جامعة المثنى554اعدادية الرميثة للبناتعلميامنه كامل عبد الحسين عباس511291512057022

العلوم/جامعة المثنى554اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمسلم ناجح عطشان عبيد512291511100253

العلوم/جامعة المثنى554اعدادية ابن حيان المختلطةعلمياحسان مطشر دويج علوان513291511100006

العلوم/جامعة المثنى554اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميحسن محسن عويز سالم514291511008018

العلوم/جامعة المثنى553اعدادية السماوة للبنينعلميعلي حسين نور عباس515291511003240

العلوم/جامعة المثنى553اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل فاهم فضل رداد516291512051125

العلوم/جامعة المثنى553اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد جاسم عطية خضر517291511009136

العلوم/جامعة المثنى553اعدادية الزهراء للبناتعلميبدور فاضل عبد الزهرة وناس518291512051055

العلوم/جامعة المثنى553ثانوية االندلس للبناتعلميأيمان جابر عابر جابر519291512053007

العلوم/جامعة المثنى552االعدادية المركزية للبنينعلميايوب حيدر نايف كصاد520291511007071

العلوم/جامعة المثنى550االعدادية المركزية للبنينعلميعباس حسن شاكر ظاهر521291511007248

العلوم/جامعة المثنى549ثانوية النجاة للبناتعلميبنين قابل جليل هواله522291512071017

العلوم/جامعة المثنى549اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميمصطفى هادي محمد صايل523291511008072

العلوم/جامعة المثنى549ثانوية المسجد النبوي للبنينعلمياكرم ماجد صخيل كاظم524291511016007

العلوم/جامعة المثنى549اعدادية المثنى للبنينعلميحسن رزاق كاظم علي525291511004035

العلوم/جامعة المثنى549اعدادية السماوة للبناتعلمياسراء جابر مفتن عباس526291512052019

العلوم/جامعة المثنى548ثانوية الزهور للبناتعلمينور مهند كامل حنون527291512062037

العلوم/جامعة المثنى548ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميهبة كريم حسن جاسم528291512065049

العلوم/جامعة المثنى547ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميوالء علي محمد عبد العزيز529291512065050

العلوم/جامعة المثنى547اعدادية الرميثة للبناتعلميايمان هاتف فاهم كسار530291512057037

العلوم/جامعة المثنى546اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء فاضل صلبوخ حسين531291512052112

العلوم/جامعة المثنى546اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي جفات صليبي رحيمه532291511005116

العلوم/جامعة المثنى546اعدادية السماوة للبناتعلميأصالة محمد كليب خضير533291512052008

العلوم/جامعة المثنى545اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء حامد جواد عبد الجبار534291512051144

العلوم/جامعة المثنى545ثانوية الخنساء للبناتعلمياالء عدنان هادي كاظم535291512056013

العلوم/جامعة المثنى544ثانوية االندلس للبناتعلميفائزة مبارك قايش سليمان536291512053065

العلوم/جامعة المثنى544ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب نعمان طالب نعوم537291512055080

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية السماوة للبنينعلميحسين علي صالح مهدي538291511003119

العلوم/جامعة المثنى544ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبنين عبد هللا دايخ سدخان539291512050022

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميبسام سالم بجاي سالم540291511005027

العلوم/جامعة المثنى544االعدادية المركزية للبنينعلميريحان حرب عريان عفو541291511007187

العلوم/جامعة المثنى543االعدادية المركزية للبنينعلميحسين احمد ريسان محمد علي542291511007118

العلوم/جامعة المثنى543ثانوية النجاة للبناتعلميزينب محمد عبد االمير جبار543291512071046

القانون/جامعة المثنى609ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميمالك جواد فاضل عباس544291512065041
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القانون/جامعة المثنى592ثانوية الخنساء للبناتعلميساره جاسم محمد عباس545291512056069

القانون/جامعة المثنى588ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميسجى عماد جياد طراد546291512050063

القانون/جامعة المثنى580اعدادية الثقلين للبنينعلمياحمد عبد العالي محمد عباس547291511009008

القانون/جامعة المثنى567اعدادية الثقلين للبنينعلميكرار محمد والي حميدي548291511009127

القانون/جامعة المثنى566االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد عبد الحسين وازي مرزوك549291511007203

القانون/جامعة المثنى563اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميباسل شبر حسن داخل550291511005025

القانون/جامعة المثنى562ثانوية النجاة للبناتعلميهدى مسلم عبيد غازي551291512071093

القانون/جامعة المثنى617اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء عواد جاسم جهادي552291522060091

القانون/جامعة المثنى604اعدادية الوفاء للبناتادبيسجى سعد كامل شاكر553291522058040

القانون/جامعة المثنى595ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيهاجر محمد فاضل محمد علي554291522160054

القانون/جامعة المثنى594اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمشرق كريم خضير ناجي555291521100120

القانون/جامعة المثنى588اعدادية الثقلين للبنينادبيمخلص علي كمر مطرود556291521009162

القانون/جامعة المثنى576اعدادية االعتماد للبنينادبيسيف عبد االمير حمد صعيجر557291521010067

القانون/جامعة المثنى573اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب نعيم عبيد حمود558291522060100

القانون/جامعة المثنى567اعدادية الوفاء للبناتادبيحنين غسان عبد المجيد ابراهيم559291522058018

القانون/جامعة المثنى564ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد عبد االمير خضير عبود560291521001006

القانون/جامعة المثنى563اعدادية االعتماد للبنينادبيحيدر شاكر عبد حتيت561291521010049

القانون/جامعة المثنى563ثانوية القبلتين للبناتادبياميرة حميد سلطان عبيد562291522073004

القانون/جامعة المثنى558اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس رحيم لفتة حسين563291521010075

القانون/جامعة المثنى556اعدادية الرميثة للبناتادبيورود بطاح مشكور ظاهر564291522057092

القانون/جامعة المثنى555اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد رسول عطيه جوده565291521014132

القانون/جامعة المثنى545ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبياحمد مهدي احمد نويم566291521006007

القانون/جامعة المثنى545ثانوية ابي تمام المختلطةادبيأحمد رزاق صحين جبار567291521106003

القانون/جامعة المثنى541ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيريكان تايه عجمي محيرب568291521006020

القانون/جامعة المثنى538ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعمران هاشم خضير عباس569291521016083

القانون/جامعة المثنى538ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعبد الرحمن نعمه ساجت بجاي570291521006028

القانون/جامعة المثنى538اعدادية الخليج العربي للبنينادبيخليل جوان سالم محمد571291521021032

القانون/جامعة المثنى536ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيجاسم جويد دهش عبد نور572291521016019

القانون/جامعة المثنى535ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيصباح مهدي عبد الحسين جليل573291521006023

القانون/جامعة المثنى535ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد كامل عبد عنجور574291521016103

القانون/جامعة المثنى534اعدادية االعتماد للبنينادبيمهدي صالح دوش كواك575291521010158

القانون/جامعة المثنى534اعدادية المثنى للبنينادبيعباس كامل عجيل منادي576291521004136

القانون/جامعة المثنى533اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم ريسان محمد حسين577291522060149

القانون/جامعة المثنى532ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه اوزير عيدان حاتم578291522056063
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القانون/جامعة المثنى530ثانوية المجد للبناتادبيفاديه علي كاظم عبد الحسين579291522068019

القانون/جامعة المثنى530اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس عليوي ملوح عبود580291521010077

القانون/جامعة المثنى530ثانوية الثغر المختلطةادبيليث عباس حمود حسين581291521108007

القانون/جامعة المثنى526ثانوية الكرامة للبناتادبيكوثر عطيه لفلوف ناصر582291522074085

القانون/جامعة المثنى524ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي فارس منصور حسين583291521001138

القانون/جامعة المثنى524اعدادية الوفاء للبناتادبيساره علي رحيم خضير584291522058039

القانون/جامعة المثنى524ثانوية النجاة للبناتادبيرباب رحيم علوان كاحي585291522071014

القانون/جامعة المثنى523اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمحمد عقيل اليذ عبد السيد586291521100111

القانون/جامعة المثنى522ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمرتضى جزاع ناصر حسين587291521109115

القانون/جامعة المثنى522ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه جواد كاظم شمخي588291522056065

القانون/جامعة المثنى521ثانوية البدور للبناتادبيعبير محمد شريف وحيد589291522072075

القانون/جامعة المثنى521اعدادية االعتماد للبنينادبيرسول صالح ثامر دايخ590291521010057

القانون/جامعة المثنى521اعدادية االعتماد للبنينادبيسجاد هاشم محمود علي591291521010063

القانون/جامعة المثنى520ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس حسن جحجوح مذيور592291521001112

القانون/جامعة المثنى520ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمنصور سعيد خليبص عبد هللا593291521016115

القانون/جامعة المثنى520اعدادية الوفاء للبناتادبيايالف حسوني حمزه سوادي594291522058008

القانون/جامعة المثنى518اعدادية الثقلين للبنينادبيباسم محمد نومي علوان595291521009030

القانون/جامعة المثنى518اعدادية المثنى للبنينادبيوسام قاسم سعود جويجي596291521004253

القانون/جامعة المثنى516ثانوية خديجة للبناتادبيجراح قاسم شناوه محمد597291522066013

القانون/جامعة المثنى515ثانوية المجد للبناتادبيزينب محسن محمد نور598291522068017

القانون/جامعة المثنى515ثانوية المجد للبناتادبيفاطمه عبد االمير محسن جالب599291522068021

القانون/جامعة المثنى513ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعلي عابر عريان بطي600291521109077

القانون/جامعة المثنى513ثانوية الخنساء للبناتادبيرقيه جبير شويل ناهي601291522056032

القانون/جامعة المثنى513اعدادية المثنى للبنينادبيكرار كريم حسين عواد602291521004196

القانون/جامعة المثنى512اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمقداد عبد االمير عبد الخضر خفيف603291521021074

القانون/جامعة المثنى512اعدادية ام سلمة للبناتادبياسراء محسن عبد االمير جوير604291522060016

القانون/جامعة المثنى512ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيسعد فاضل عبيد جخن605291521016053

القانون/جامعة المثنى512اعدادية المثنى للبنينادبيزيد ناصر حسين مشعب606291521004101

القانون/جامعة المثنى512اعدادية ام سلمة للبناتادبيفرقان رياض محمد مشكور607291522060144

القانون/جامعة المثنى511اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء لفته كاظم جبير608291522058033

القانون/جامعة المثنى510ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيرجاء سامي شريف عطية609291522050028

القانون/جامعة المثنى510ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيوليد ناجح كامل حسين610291521016128

القانون/جامعة المثنى509ثانوية ابي طالب المختلطةادبيكمال كاظم ضيدان علي611291521102032

القانون/جامعة المثنى508اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد عبد الرضا منصور حسين612291521010007
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القانون/جامعة المثنى507ثانوية عاتكة للبناتادبياطياف عبد الرحمن عبيد جبر613291522063011

القانون/جامعة المثنى507اعدادية الوفاء للبناتادبيأديان مزهر محمد نايل614291522058001

القانون/جامعة المثنى506اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر حسن فليح عينون615291521009062

القانون/جامعة المثنى506ثانوية البدور للبناتادبينور صباح مانع عبد الخضر616291522072099

القانون/جامعة المثنى506ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيمحمد عالوي خيون شاهر617291521012032

القانون/جامعة المثنى506اعدادية ابن حيان المختلطةادبيجعفر محمد خضير نعاس618291521100031

القانون/جامعة المثنى505ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعادل مزعل بريدي مناع619291521006025

القانون/جامعة المثنى504اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي غالب كاظم عباس620291521009118

القانون/جامعة المثنى503ثانوية القلم المسائيةادبيحيدر جميل جعفر اسفيح621291521151079

القانون/جامعة المثنى502ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيبنين صالح عبد النبي مزعل622291522050014

القانون/جامعة المثنى502ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيامير وعد حرب عبيد623291521006011

القانون/جامعة المثنى502ثانوية الخنساء للبناتادبيشفاء عبد هللا عويد عبود624291522056055

القانون/جامعة المثنى501اعدادية ام سلمة للبناتادبيغدير محسن كاظم عبد الحسين625291522060130

القانون/جامعة المثنى501اعدادية الثقلين للبنينادبيموعد عبد الزهرة عبد الحسين عبود626291521009172

القانون/جامعة المثنى501اعدادية الوفاء للبناتادبيتبارك ريسان عبد المجيد ابراهيم627291522058010

القانون/جامعة المثنى500ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد عبد الحسين ساجت عبد النبي628291521016101

القانون/جامعة المثنى500ثانوية الخنساء للبناتادبيهدى حيدر عبد العباس غريب629291522056082

القانون/جامعة المثنى500اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي جدران سربوت سعيد630291521009107

التمريض/جامعة المثنى659اعدادية الرميثة للبناتعلميفاطمه ساجد كريم جبار631291512057187

التمريض/جامعة المثنى656اعدادية ابن حيان المختلطةعلميضياء رحيم خنجر دزان632291511100141

التمريض/جامعة المثنى652اعدادية الرميثة للبناتعلميخمائل نعيم منديل خضور633291512057080

التمريض/جامعة المثنى647ثانوية ام البنين للبناتعلمينور رزاق مجيد جاسم634291512055122

التمريض/جامعة المثنى643ثانوية النجاة للبناتعلميشهد خضير جياد جيثوم635291512071052

التمريض/جامعة المثنى641ثانوية االندلس للبناتعلميزينب ريسان عطشان محمد636291512053050

التمريض/جامعة المثنى638اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين شاكر فيصل عباس637291512051062

التمريض/جامعة المثنى637اعدادية الزهراء للبناتعلميأسراء بدهي دوجي جويد638291512051004

التمريض/جامعة المثنى635اعدادية الوفاء للبناتعلميزينب توفيق كريم عبيد639291512058038

التمريض/جامعة المثنى633اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحنين حسن حمزه بديوي640291512100021

التمريض/جامعة المثنى631ثانوية االيمان للبناتعلميهدى ستار عبد علي محمد641291512061061

التمريض/جامعة المثنى628اعدادية السماوة للبناتعلميزينب حيدر عبد الرضا عطشان642291512052124

التمريض/جامعة المثنى626اعدادية الرميثة للبناتعلمياسماء قاسم فضل مشاري643291512057009

التمريض/جامعة المثنى626ثانوية الوالية للبناتعلميهوازن حميد عطية جفات644291512067027

التمريض/جامعة المثنى625اعدادية السماوة للبناتعلميطيف علي حسون كشيش645291512052167

التمريض/جامعة المثنى625ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلمياسالم كريم علي ساجت646291512050007
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التمريض/جامعة المثنى624ثانوية النجاة للبناتعلميبشرى محسن علوان كاحي647291512071014

التمريض/جامعة المثنى620اعدادية الرميثة للبناتعلميهجران عبد الساده نبهار ابو طهيزه648291512057229

التمريض/جامعة المثنى617اعدادية الزهراء للبناتعلميكردستان عبد هللا شخير طالب649291512051274

التمريض/جامعة المثنى616اعدادية الرميثة للبناتعلميانهار هوله معيجي جبار650291512057030

التمريض/جامعة المثنى613ثانوية االندلس للبناتعلميسلوان قائد كعيم وحيد651291512053059

الطب البيطري/جامعة المثنى580اعدادية السماوة للبناتعلميرقية فاضل صاحب حمادي652291512052091

الطب البيطري/جامعة المثنى542اعدادية الرميثة للبناتعلميساره عظيم مرسل ابو دالي653291512057146

الطب البيطري/جامعة المثنى541اعدادية الرميثة للبناتعلميابرار جمال لفته عاشور654291512057003

الطب البيطري/جامعة المثنى539االعدادية المركزية للبنينعلميهاني كريم هاني طاهر655291511007442

الطب البيطري/جامعة المثنى536اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة رزاق رضا جابر656291512051256

الطب البيطري/جامعة المثنى534ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميجبرية جميل هويجل جوير657291512050028

الطب البيطري/جامعة المثنى532اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد ناجي مزهر بجاي658291511003374

الطب البيطري/جامعة المثنى527االعدادية المركزية للبنينعلميتحسين علي حنظل كاظم659291511007079

الطب البيطري/جامعة المثنى526اعدادية الزهراء للبناتعلمياالء حسين شنان جبر660291512051028

الطب البيطري/جامعة المثنى525اعدادية ابن حيان المختلطةعلميساره صكبان حسن دخيل661291512100037

الطب البيطري/جامعة المثنى525اعدادية الزهراء للبناتعلميسجى عثمان صاحب باقر662291512051207

الطب البيطري/جامعة المثنى524االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد فيصل عبد الحسن663291511007374

الطب البيطري/جامعة المثنى523اعدادية ابن حيان المختلطةعلميوداد سلمان حسوني حروبي664291512100069

الطب البيطري/جامعة المثنى522ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلمينور امان سعود محمد علي665291512065042

الطب البيطري/جامعة المثنى521اعدادية الوفاء للبناتعلميروز محمد نعوم صالح666291512058030

الطب البيطري/جامعة المثنى520اعدادية السماوة للبناتعلميرقية عدنان حسين علي667291512052090

الطب البيطري/جامعة المثنى519اعدادية المثنى للبنينعلميمحمود حسين علي ظاهر668291511004138

الطب البيطري/جامعة المثنى519ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميامل عبد الرزاق عبد السادة مطير669291512050012

الطب البيطري/جامعة المثنى517ثانوية االندلس للبناتعلميآيات قصي جبار مطر670291512053006

الطب البيطري/جامعة المثنى516ثانوية ام البنين للبناتعلميضحى كاظم رحيم ناصر671291512055096

الطب البيطري/جامعة المثنى515اعدادية السماوة للبناتعلميديما أسعد مجيد خضير672291512052077

الطب البيطري/جامعة المثنى513اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد رمضان هالل عكله673291511003014

الطب البيطري/جامعة المثنى513االعدادية المركزية للبنينعلميايمن علي مشكور لفته674291511007070

الطب البيطري/جامعة المثنى511اعدادية السماوة للبنينعلميبسام علي داود صالل675291511003064

الطب البيطري/جامعة المثنى510اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل رحيم داعس خريجان676291512051122

الطب البيطري/جامعة المثنى508ثانوية القلم المسائيةعلميعلي نعمة محمد حسون677291511151127

الطب البيطري/جامعة المثنى507ثانوية القلم المسائيةعلميعلي صباح حنون حمزه678291511151117

الطب البيطري/جامعة المثنى506ثانوية ابي الفضل العباس للبنينعلمييوسف موحان جوده كاظم679291511022035

الطب البيطري/جامعة المثنى506اعدادية السماوة للبنينعلميعبد هللا ثامر حسين علوان680291511003215
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الطب البيطري/جامعة المثنى504ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميهبه فاضل ميران عيدان681291512050107

الطب البيطري/جامعة المثنى500اعدادية السماوة للبنينعلميفهد حسون ياسر طحيور682291511003304

الطب البيطري/جامعة المثنى499ثانوية الزهور للبناتعلميزهراء حميد جبار ناجي683291512062015

الطب البيطري/جامعة المثنى498ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب باسم ابراهيم حسين684291512055069

الطب البيطري/جامعة المثنى498االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحمن حيدر عبد الحسين سراج685291511007258

الطب البيطري/جامعة المثنى498اعدادية الرميثة للبنينعلميفريق نعمة عيدان جفات686291511002222

الطب البيطري/جامعة المثنى497ثانوية ابي العالء المختلطةعلمياياد حسن بليبل سوادي687291511109008

الطب البيطري/جامعة المثنى496اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى فاضل ياسر محمد688291512051305

الطب البيطري/جامعة المثنى496ثانوية ام البنين للبناتعلميصفا عادل عباس هادي689291512055094

الطب البيطري/جامعة المثنى496االعدادية المركزية للبنينعلميكرار داخل راضي عكار690291511007334

الطب البيطري/جامعة المثنى494اعدادية الرميثة للبنينعلميعالء كاظم حميد نعمة691291511002168

الطب البيطري/جامعة المثنى493اعدادية المثنى للبنينعلميعباس عبد الرضا يوسف لطيف692291511004086

الطب البيطري/جامعة المثنى493اعدادية المثنى للبنينعلميحسين محمد واوي بدن693291511004049

الطب البيطري/جامعة المثنى493اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى مشاي مجوخ والي694291511003407

الطب البيطري/جامعة المثنى493اعدادية الرميثة للبنينعلميأحمد باقر جابر طه695291511002001

الطب البيطري/جامعة المثنى493اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميجعفر سالم ثجيل كمين696291511005032

الطب البيطري/جامعة المثنى492ثانوية االيمان للبناتعلميحوراء عباس فاضل كريم697291512061022

الطب البيطري/جامعة المثنى492االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي سلمان بطي698291511007137

الطب البيطري/جامعة المثنى492اعدادية السماوة للبنينعلميعمر علي حسن هاني699291511003292

الطب البيطري/جامعة المثنى490االعدادية المركزية للبنينعلميياسر ناظم صلبوخ حسين700291511007454

الطب البيطري/جامعة المثنى490االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين عالء صالح عاجل701291511007192

الزراعة/جامعة المثنى513ثانوية الوالية للبناتعلمياالء جابر عطيه بلبل702291512067003

الزراعة/جامعة المثنى505اعدادية الزهراء للبناتعلميسيناء ستار جبار عبداش703291512051220

الزراعة/جامعة المثنى504اعدادية السماوة للبناتعلميشهد خالد كريم علي704291512052156

الزراعة/جامعة المثنى499اعدادية الرميثة للبناتعلميفاطمه عبد الحسين عبد االمير مدي705291512057188

الزراعة/جامعة المثنى490اعدادية السماوة للبنينعلميعلي موسى كاظم عزيز706291511003281

الزراعة/جامعة المثنى490اعدادية الزهراء للبناتعلميرسل أياد خضير عباس707291512051121

الزراعة/جامعة المثنى489اعدادية الرميثة للبنينعلميحسين كريم كاظم سلمان708291511002083

الزراعة/جامعة المثنى489ثانوية االندلس للبناتعلمينوره حامد عبيد عبد709291512053081

الزراعة/جامعة المثنى488اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد فاضل حسن كرور710291511003026

الزراعة/جامعة المثنى488ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلمياسراء صائب محمد جاسم711291512065001

الزراعة/جامعة المثنى488اعدادية السماوة للبناتعلميايالف كامل تالف جبر712291512052034

الزراعة/جامعة المثنى488ثانوية الخنساء للبناتعلمياسماء كامل سوادي عطيه713291512056007

الزراعة/جامعة المثنى487اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد سعد جواد كاظم714291511004006
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الزراعة/جامعة المثنى487االعدادية المركزية للبنينعلميسيف عباس حاجم ناصر715291511007214

الزراعة/جامعة المثنى487اعدادية الزهراء للبناتعلميغفران كريم منشد ناصر716291512051248

الزراعة/جامعة المثنى486اعدادية السماوة للبنينعلميجعفر منجد مهدي اسماعيل717291511003069

الزراعة/جامعة المثنى486اعدادية السماوة للبنينعلميمنتظر علي ناصر حسين718291511003417

الزراعة/جامعة المثنى485اعدادية الزهراء للبناتعلميبسمة صاحب احمد علي719291512051056

الزراعة/جامعة المثنى485ثانوية األنوار المختلطةعلميصابرين صبيح جبار حاشي720291512107007

الزراعة/جامعة المثنى485اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة عامر كاطع عبيد721291512051259

الزراعة/جامعة المثنى485اعدادية الزهراء للبناتعلمياسراء كسار مهاوش زعب722291512051015

الزراعة/جامعة المثنى484االعدادية المركزية للبنينعلميرائد جاسم محمد شتام723291511007177

الزراعة/جامعة المثنى484اعدادية ابن حيان المختلطةعلميصالح شعيب احمد ذنون724291511100137

الزراعة/جامعة المثنى484اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين قاسم مهاوش زعب725291512051095

الزراعة/جامعة المثنى483اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميماجد جاسم سلمان كاظم726291511008060

الزراعة/جامعة المثنى483اعدادية الثقلين للبنينعلميحيدر عبد الحليم مجهول عبود727291511009056

الزراعة/جامعة المثنى483اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء كريم طاشي حمزة728291512052116

الزراعة/جامعة المثنى482ثانوية الخنساء للبناتعلميحنين هادي امين حمود729291512056036

الزراعة/جامعة المثنى482اعدادية ابن حيان المختلطةعلميجعفر عزيز كاظم مدلول730291511100051

الزراعة/جامعة المثنى481ثانوية الزهور للبناتعلميهدى ناظم فليح حسن731291512062039

الزراعة/جامعة المثنى481االعدادية المركزية للبنينعلميوليد محمد كاظم ايدام732291511007448

الزراعة/جامعة المثنى481اعدادية الرميثة للبناتعلميبنين حيدر جمعه تومان733291512057049

الزراعة/جامعة المثنى481ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميغيداء اسامة مكي حسين734291512065038

الزراعة/جامعة المثنى481اعدادية الرميثة للبناتعلمينوره يونس عبد الساده مشكور735291512057222

الزراعة/جامعة المثنى480اعدادية المثنى للبنينعلميادريس محمد عوده عكاب736291511004013

الزراعة/جامعة المثنى480ثانوية المستقبل للبنينعلميحسين غافل شهد خراطه737291511019017

الزراعة/جامعة المثنى480اعدادية السماوة للبنينعلميحسن اياد حميد كريم738291511003075

الزراعة/جامعة المثنى480اعدادية الوفاء للبناتعلميريمان جواد كاظم راجح739291512058031

الزراعة/جامعة المثنى479اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميكرار صالح رحيم دالغ740291511005154

الزراعة/جامعة المثنى478اعدادية الرميثة للبناتعلميمنى رعد فنوخ شعالن741291512057203

الزراعة/جامعة المثنى478اعدادية الرميثة للبنينعلميمروان جاسم محمد كامل742291511002306

الزراعة/جامعة المثنى478اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء رشد نافع حسن743291512051152

الزراعة/جامعة المثنى478اعدادية الزهراء للبناتعلميمروة علي حسين ناصر744291512051277

الزراعة/جامعة المثنى478اعدادية الرميثة للبناتعلميزهراء حاكم كاظم سعود745291512057110

الزراعة/جامعة المثنى477اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعلي حامد سوادي طارش746291511100164

الزراعة/جامعة المثنى477اعدادية السماوة للبناتعلميتغريد عبد األمير عبد هللا حسين747291512052059

الزراعة/جامعة المثنى477ثانوية ام البنين للبناتعلميسارة فريد شاكر حساني748291512055086
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الزراعة/جامعة المثنى476ثانوية ام البنين للبناتعلميضحى قيس موسى وناس749291512055095

الزراعة/جامعة المثنى476ثانوية ام البنين للبناتعلميبنين ماهر سامي عبد الخضر750291512055036

الزراعة/جامعة المثنى476اعدادية السماوة للبناتعلميمنتهى عبد أألمير عوض حمزة751291512052215

الزراعة/جامعة المثنى476اعدادية الزهراء للبناتعلميرحاب علوان جليل جواد752291512051118

الزراعة/جامعة المثنى476ثانوية الخنساء للبناتعلميشهد صعيب مديح حسن753291512056077

الزراعة/جامعة المثنى475اعدادية السماوة للبناتعلميتبارك شاكر رهيف ظاهر754291512052054

الزراعة/جامعة المثنى474االعدادية المركزية للبنينعلميحسين سعيد سوادي سلطان755291511007128

الزراعة/جامعة المثنى474اعدادية الزهراء للبناتعلميامل سامي ناهي العيوس756291512051038

الزراعة/جامعة المثنى474ثانوية النجاة للبناتعلميبلسم عبد الكريم مالخ محروس757291512071015

الزراعة/جامعة المثنى474اعدادية السماوة للبنينعلميمرتضى عبد هللا كريم عبد علي758291511003384

الزراعة/جامعة المثنى474االعدادية المركزية للبنينعلميجمال كامل فضل مدلل759291511007095

الزراعة/جامعة المثنى474اعدادية الرميثة للبنينعلميعالوي عبد السادة جابر برهان760291511002172

الزراعة/جامعة المثنى474ثانوية األنوار المختلطةعلميماضي نشمي فرج كعار761291511107070

الزراعة/جامعة المثنى473ثانوية علي األكبر المختلطةعلمياحمد هاشم اعطيه غياض762291511105002

الزراعة/جامعة المثنى473ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينعلميحميد رحمان مطر عبيد763291511153023

الزراعة/جامعة المثنى473اعدادية الرميثة للبناتعلمينور صبحي مدلول عباس764291512057215

الزراعة/جامعة المثنى473اعدادية الزهراء للبناتعلميسماء موسى حسن رديني765291512051216

الزراعة/جامعة المثنى472ثانوية علي األكبر المختلطةعلميحاتم كريم زاير ذخير766291511105004

الزراعة/جامعة المثنى472ثانوية علي األكبر المختلطةعلميساجده حميد طويح محمد767291512105008

الزراعة/جامعة المثنى472ثانوية النجاة للبناتعلميصبا جابر عباس سلمان768291512071054

الزراعة/جامعة المثنى472االعدادية المركزية للبنينعلميحسنين عبد الحميد عبد الحسين كريم769291511007117

الزراعة/جامعة المثنى472ثانوية الخنساء للبناتعلميمروة سجاد شافي جابر770291512056100

الزراعة/جامعة المثنى472اعدادية السماوة للبناتعلميطيف أحمد حسن رمزي771291512052166

الزراعة/جامعة المثنى471اعدادية ابن حيان المختلطةعلميقيس مفتن جخنون عبيد772291511100191

الزراعة/جامعة المثنى471ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميعلي جابر ناصر حسين773291511016034

الزراعة/جامعة المثنى470ثانوية الزهور للبناتعلميزهراء رزاق عبد دلول774291512062016

الزراعة/جامعة المثنى470ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميعبير محمد عبيد جبر775291512065037

الزراعة/جامعة المثنى470اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء محمد فاخر منصور776291512052119

الزراعة/جامعة المثنى470ثانوية ام البنين للبناتعلميمريم حسن شناوي عبد الصاحب777291512055112

الزراعة/جامعة المثنى470اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميهادي ستار عويز سالم778291511008077

الزراعة/جامعة المثنى470االعدادية المركزية للبنينعلميجالل ماجد والي عبيد779291511007093

الزراعة/جامعة المثنى470اعدادية ابن حيان المختلطةعلميدعاء ريسان تالي علي780291512100029

الزراعة/جامعة المثنى469اعدادية الرميثة للبنينعلميأحمد صاحب مكين ثكاب781291511002004

الزراعة/جامعة المثنى469اعدادية الرميثة للبناتعلميجيهان يوسف عيسى كزار782291512057063
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الزراعة/جامعة المثنى469اعدادية الزهراء للبناتعلميهبه ليث عبد النبي عزيز783291512051334

الزراعة/جامعة المثنى469اعدادية الزهراء للبناتعلمياسماء دخيل غثيث راضي784291512051018

الزراعة/جامعة المثنى469االعدادية المركزية للبنينعلمياكرم حليم خنيفس عويده785291511007050

الزراعة/جامعة المثنى469ثانوية الخنساء للبناتعلميفاطمه هالل مزهر مطلب786291512056092

الزراعة/جامعة المثنى469ثانوية الخنساء للبناتعلميرسل جاسم مطشر معين787291512056042

الزراعة/جامعة المثنى468االعدادية المركزية للبنينعلميرعد صباح حزام جابر788291511007185

الزراعة/جامعة المثنى468اعدادية الزهراء للبناتعلميدنيا مزهر عبادي جويد789291512051113

الزراعة/جامعة المثنى468ثانوية ام البنين للبناتعلميحنين حميد عبد كاطع790291512055040

الزراعة/جامعة المثنى468ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميازهار حسين علوان حلواص791291512050003

الزراعة/جامعة المثنى468ثانوية الخنساء للبناتعلميعلياء عبد الحسن مواش حمد792291512056084

الزراعة/جامعة المثنى468ثانوية ام البنين للبناتعلميلميس حسن هادي عبد793291512055109

الزراعة/جامعة المثنى468ثانوية ابي تمام المختلطةعلميعالء مدلول غافل ناصر794291511106021

الزراعة/جامعة المثنى468اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة الزهراء مهدي محمد عبد العباس795291512051250

الزراعة/جامعة المثنى468اعدادية السماوة للبنينعلميعامر قاسم يوسف مطلك796291511003203

الزراعة/جامعة المثنى467اعدادية ابن حيان المختلطةعلميناصر فضيح عبد حليو797291511100278

الزراعة/جامعة المثنى467اعدادية السماوة للبناتعلميبنين أحمد جاسم محمد798291512052047

الزراعة/جامعة المثنى467اعدادية الرميثة للبناتعلميرسل ادريس عرف خطار799291512057097

الزراعة/جامعة المثنى467ثانوية النجاة للبناتعلمينور الهدى عباس جبار كاظم800291512071085

الزراعة/جامعة المثنى466اعدادية الزهراء للبناتعلميصفا عبد علي جوده وادي801291512051229

الزراعة/جامعة المثنى466اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعبير عجيل جعفر جواد802291512100046

الزراعة/جامعة المثنى466اعدادية ابن حيان المختلطةعلميرائد خضير جليوي فرج803291511100104

الزراعة/جامعة المثنى466اعدادية السماوة للبنينعلميعلي فيصل غازي لعيبي804291511003268

الزراعة/جامعة المثنى466اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياركان حيدر محمد بجاي805291511005016

الزراعة/جامعة المثنى466اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميسعدون جابر نعاس جداع806291511008033

الزراعة/جامعة المثنى466االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد ماجد حميد محمد جواد807291511007042

الزراعة/جامعة المثنى466االعدادية المركزية للبنينعلميعلي فاضل صلبوخ حسين808291511007301

الزراعة/جامعة المثنى465اعدادية الرميثة للبناتعلميحنين سليم جياش محسن809291512057069

الزراعة/جامعة المثنى465ثانوية ام البنين للبناتعلميآيات مصطفى حسين خضر810291512055002

الزراعة/جامعة المثنى464اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء اكرم رزاق عبد الكريم811291512051142

الزراعة/جامعة المثنى464اعدادية الرميثة للبناتعلميزينب محمود هادي محمد812291512057137

الزراعة/جامعة المثنى464اعدادية السماوة للبنينعلميرياض لطيف عبد الحسين موسى813291511003164

الزراعة/جامعة المثنى464اعدادية الرميثة للبناتعلميسحر عبد علي والي سلمان814291512057151

الزراعة/جامعة المثنى464االعدادية المركزية للبنينعلميكرار محمد صخيل كطان815291511007339

الزراعة/جامعة المثنى464ثانوية االندلس للبناتعلمياسيا ماجد عباس مفتن816291512053014
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الزراعة/جامعة المثنى464ثانوية القلم المسائيةعلمياحمد عقيل صادق اسماعيل817291511151021

الزراعة/جامعة المثنى463ثانوية الخنساء للبناتعلمياطياف دخيل جبار بزون818291512056009

الزراعة/جامعة المثنى463اعدادية السماوة للبناتعلميغدير مشتاق رجاف بردان819291512052174

الزراعة/جامعة المثنى463اعدادية الزهراء للبناتعلميعائشة سالم حسن هداد820291512051236

الزراعة/جامعة المثنى463االعدادية المركزية للبنينعلميمهند حيدر عفو رداد821291511007432

الزراعة/جامعة المثنى463اعدادية السماوة للبنينعلميعباس عبد علي عباس فزاع822291511003210

الزراعة/جامعة المثنى462اعدادية الزهراء للبناتعلميعذراء قاسم محمد والي823291512051240

الزراعة/جامعة المثنى461اعدادية الزهراء للبناتعلميسجود موحان عزال عناد824291512051206

الزراعة/جامعة المثنى461اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي فاخر هادي كريم825291511005127

الزراعة/جامعة المثنى461االعدادية المركزية للبنينعلميوليد فيصل ريكان كاظم826291511007447

الزراعة/جامعة المثنى461االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عارف جاسم جبار827291511007130

الزراعة/جامعة المثنى461ثانوية ام البنين للبناتعلمينور احمد محمد ناجي828291512055120

الزراعة/جامعة المثنى460ثانوية القلم المسائيةعلميحسين حمزه عبد علي829291511151052

الزراعة/جامعة المثنى460اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمهيب يعقوب يوسف حسين830291511100274

الزراعة/جامعة المثنى460اعدادية الرميثة للبناتعلميبشرى حسين عبد الرزاق جواد831291512057046

الزراعة/جامعة المثنى460ثانوية الخنساء للبناتعلميحنين ثامر شاكر شناوة832291512056034

الزراعة/جامعة المثنى460ثانوية ابي الفضل العباس للبنينعلميعباس كاظم فنجان واوي833291511022023

الزراعة/جامعة المثنى460اعدادية الزهراء للبناتعلميسمية سهيل بتور رحيم834291512051219

الزراعة/جامعة المثنى460اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة حسين حميد مجيد835291512052181

الزراعة/جامعة المثنى459اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعامر احسان احمد ذنون836291511100146

الزراعة/جامعة المثنى459ثانوية السلمان المختلطةعلميمروه داود خزعل عواد837291512101006

الزراعة/جامعة المثنى458اعدادية المثنى للبنينعلمييوسف نعيم خنجر عواد838291511004171

الزراعة/جامعة المثنى458اعدادية المثنى للبنينعلميحسنين عبد الرضا مزهر عبد العباس839291511004041

الزراعة/جامعة المثنى458ثانوية القلم المسائيةعلميعبد الرضا فاهم صمون فرهود840291511151095

الزراعة/جامعة المثنى458ثانوية الوالية للبناتعلميعلياء جابر عطيه بلبل841291512067022

الزراعة/جامعة المثنى458ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميحنين لفته عبد هللا غياض842291512050032

الزراعة/جامعة المثنى458اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد مجيد شاكر سعد843291511009146

الزراعة/جامعة المثنى457اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد كامل مرجان بريمه844291511003371

الزراعة/جامعة المثنى456اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمجدي صادق كطان محسن845291511005160

الزراعة/جامعة المثنى456ثانوية القلم المسائيةعلميعامر طالب راهي محمد846291511151086

الزراعة/جامعة المثنى456اعدادية السماوة للبنينعلميقاسم عامر عبادي غريب847291511003310

الزراعة/جامعة المثنى455اعدادية السماوة للبنينعلميعلي حسين احمد ظاهر848291511003234

الزراعة/جامعة المثنى455اعدادية الرميثة للبناتعلمينهاوند محمد فزاع وريور849291512057211

الزراعة/جامعة المثنى455اعدادية الرميثة للبناتعلميحنان حبيب كعيم بشان850291512057065
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الزراعة/جامعة المثنى454اعدادية المثنى للبنينعلميحمود هاتف زماط طالس851291511004055

الزراعة/جامعة المثنى454اعدادية السماوة للبنينعلميعلي حسين علي شاكر852291511003236

الزراعة/جامعة المثنى454ثانوية االيمان للبناتعلميزينة رياض صبحي فهد853291512061038

الزراعة/جامعة المثنى454اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحسام علي سلطان باجي854291511100060

الزراعة/جامعة المثنى454ثانوية الزهور للبناتعلميأزل علي عباس خليوي855291512062001

الزراعة/جامعة المثنى454ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلمياية طالب جواد كاظم856291512050014

الزراعة/جامعة المثنى454اعدادية الوفاء للبناتعلمينجاه حيدر نجم عبد857291512058069

الزراعة/جامعة المثنى453اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد محمد مجيد محمد858291511003034

الزراعة/جامعة المثنى453ثانوية الزهور للبناتعلمينادية شاكر فليح حسن859291512062031

الزراعة/جامعة المثنى453اعدادية المثنى للبنينعلميواجد رعيد عناد مجهول860291511004165

الزراعة/جامعة المثنى453ثانوية الزهور للبناتعلميدعاء رسول مسعر عبد861291512062008

الزراعة/جامعة المثنى453ثانوية الزهور للبناتعلميسارة علي عبد الحسين حسون862291512062020

الزراعة/جامعة المثنى452ثانوية ابي العالء المختلطةعلميجابر رشيد وناس مرزوك863291511109011

الزراعة/جامعة المثنى451اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميابراهيم عبد الحسن نصب نهاب864291511005001

الزراعة/جامعة المثنى451ثانوية علي األكبر المختلطةعلميعقيل تكليف سالب فواري865291511105010

الزراعة/جامعة المثنى451االعدادية المركزية للبنينعلميمالك صالح حربي عبيد866291511007347

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى540اعدادية ابن حيان المختلطةعلميازهر ناجح حسوني جياد867291511100025

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى538اعدادية الرميثة للبنينعلميذو الفقار فارس ر اضي شنشول868291511002096

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى531االعدادية المركزية للبنينعلميعلي رافد قاسم محسن869291511007282

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى528اعدادية المثنى للبنينعلميمصطفى فليح رحيم مالغي870291511004150

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى528اعدادية الزهراء للبناتعلميرحاب مهند احمد محسن871291512051119

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى528ثانوية االيمان للبناتعلميزهراء رزاق جمعة عبد علي872291512061033

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى527اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمنتظر باسم نعيمه حمزه873291511100263

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى527اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحسين حمزه كماز ظاهر874291511100069

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى525اعدادية الرميثة للبناتعلميشهالء كريم جبير جفات875291512057166

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى525اعدادية السماوة للبناتعلميحنين ستار جبار حميدي876291512052063

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى524االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد رزاق عبد سوادي877291511007019

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى523اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب نجم عبد ثامر878291512051190

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى522اعدادية السماوة للبنينعلميعلي نعيم ساجت حسين879291511003282

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى521اعدادية الزهراء للبناتعلميساره فرحان مريح بطي880291512051201

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى521اعدادية السماوة للبناتعلميرونق أحمد محي عباس881291512052099

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى521اعدادية السماوة للبنينعلميسجاد عبد الحسين ناصر عبد الحسين882291511003177

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى520اعدادية الوفاء للبناتعلميامت الحسين حسين محل عطيه883291512058003

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميوقار عباس ثامر بركات884291512050115
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االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519االعدادية المركزية للبنينعلميياسر جاسم مهنا سلمان885291511007452

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة حيدر شعالن حسن886291512052182

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة صالح عذيب مشاري887291512051258

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعلي يوسف شنوت حسن888291511100177

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميعماد طالب محيل عباس889291511008051

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى518ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميسجى ريسان سوادي عطيه890291512059016

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517اعدادية الرميثة للبنينعلميزيد عباس شنان شدود891291511002104

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517اعدادية الرميثة للبنينعلميغيث موسى وساف حسون892291511002217

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516اعدادية الرميثة للبناتعلميساره خضير عبد العباس خضير893291512057143

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516اعدادية الوفاء للبناتعلميتبارك ناظم محسن علي894291512058017

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516ثانوية االيمان للبناتعلمياآلء ناصر مذبوب ضيغم895291512061009

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516اعدادية الرميثة للبنينعلميحسن مكي ناصر باني896291511002059

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516اعدادية الرميثة للبنينعلميمرتضى هادي زبيل مطشر897291511002305

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى515ثانوية االندلس للبناتعلميرنا حسين علي يدام898291512053040

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى514اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان عبد علي عمران حسين899291512051048

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى514ثانوية ام البنين للبناتعلميابتهال فزاع محمد غازي900291512055004

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى513اعدادية السماوة للبنينعلميزين العابدين رسول محمد عبد هللا901291511003169

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى512اعدادية الثقلين للبنينعلميمحسن حميد خليل عباس902291511009132

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى512ثانوية الخنساء للبناتعلميريم صالح حمود عواد903291512056050

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508ثانوية األنوار المختلطةعلميمها ردام مزهر شعالن904291512107008

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508ثانوية الخنساء للبناتعلميرواء ياسين خضر عباس905291512056047

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508االعدادية المركزية للبنينعلميحمزه عباس هاشم محمود906291511007154

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508اعدادية الثقلين للبنينعلميكرار عناد علي سعيد907291511009125

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508اعدادية السماوة للبناتعلميمريم حميد محمد عبد هللا908291512052204

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508اعدادية الزهراء للبناتعلميدعاء شاكر صالح عبد المهدي909291512051108

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507ثانوية االيمان للبناتعلميغدير نور فالح جابر910291512061042

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميعباس حسيب عبد هللا حسون911291511013018

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507االعدادية المركزية للبنينعلميفارس عايد عبد النبي لويخ912291511007322

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي هادي والي عبد913291511002205

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507اعدادية الرميثة للبنينعلميوسام اعالن نور نعمة914291511002338

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507اعدادية الزهراء للبناتعلميام البنين سبتي جادر جوده915291512051034

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى506اعدادية الزهراء للبناتعلميضحى محمد مهدي محمد916291512051235

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى505االعدادية المركزية للبنينعلميحسن كامل حسيب راضي917291511007114

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميمحمد فضل محمد عباس918291511008066
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االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504ثانوية ام البنين للبناتعلمينور قصي حسين علي919291512055126

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504االعدادية المركزية للبنينعلميعلي داخل مدلول محمد920291511007281

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504اعدادية السماوة للبناتعلميعتاب عدنان عليوي حسين921291512052170

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503اعدادية الرميثة للبناتعلميزينب نبيل عبد علي كاظم922291512057138

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب سليم محمد عبد923291512056063

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى شوقي رزاق احمد924291511003398

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501ثانوية السلمان المختلطةعلمينبأ حبيب مالح عذافه925291512101007

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501اعدادية الثقلين للبنينعلميحسن توفيق محمد عبود926291511009031

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501اعدادية ابن حيان المختلطةعلميسعد عزيز صنهير فرحان927291511100126

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500اعدادية الثقلين للبنينعلميلقاء كتاب عبد مزعل928291511009129

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد حسن عبد خلف929291511002268

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمصطفى عبد الكريم عبد هللا راضي930291511005184

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499ثانوية االيمان للبناتعلميحنين رافع لفته رميض931291512061020

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499اعدادية ابن حيان المختلطةعلميطارق عبيد عطيه منشود932291511100143

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499االعدادية المركزية للبنينعلميعمر كدر مناحي نويف933291511007317

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498اعدادية الثقلين للبنينعلميرائد وساك محمد ساجت934291511009063

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498اعدادية الرميثة للبنينعلميحامد شاكر محمد حمزة935291511002050

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498اعدادية الرميثة للبناتعلمينور كامل حمادي مخيف936291512057218

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498ثانوية الخنساء للبناتعلميام البنين عبد الكاظم مايع غباني937291512056016

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498اعدادية ابن حيان المختلطةعلميفاطمه عبد الحسن عريبي علي938291512100055

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى537اعدادية الثقلين للبنينادبينزار قائد اليذ زغير939291521009176

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى528اعدادية الثقلين للبنينادبيصالح حسن عبد شهد940291521009078

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى509ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيأحمد حسن سلمان مكطوف941291521012001

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمسلم عقيل اليذ عبد السيد942291521100119

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد سامي صخيل كطان943291521001005

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيشبير كريم ابراهيم هالل944291521001100

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499اعدادية الثقلين للبنينادبيمنصور ظاهر صعيجر ذكير945291521009171

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيحيدر تحسين شريف عبيد946291521006018

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد ناصر حسين947291521009168

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد هادي محمود معيوف948291521010014

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسامي محمد كريم عكله949291521021037

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعالء محمد مرهج كريم950291521109071

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي كريم كاظم هادي951291521014101

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495اعدادية ابن حيان المختلطةادبيليث لزام جفات هتول952291521100102
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االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيوسام قاسم جبار ذياب953291521016126

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494اعدادية الوفاء للبناتادبيريم نجم عبد هللا ناصر954291522058030

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسام جاسم حسون جبير955291521014035

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن عزيز عبد الكاظم سلمان956291521001042

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيياسين حران كاظم عكظ957291521016130

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعلي حمد سعد وناس958291521109075

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489اعدادية الثقلين للبنينادبيضياء علي كمر مطرود959291521009084

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين نعيم كريم عرين960291521009055

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488ثانوية ابي العالء المختلطةادبيماهر مالح كوني فرحان961291521109104

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد محسن حاصود عكيلي962291521004226

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياحمد عايد ضيم دهيمش963291521016003

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي هاتف عبد الخضر عويز964291521009123

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر راضي خلف حسوني965291521004084

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486اعدادية التآخي للبنينادبيحيدر علي محمد عبد العباس966291521018008

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486الخارجيونادبيجعفر احمد عطشان محان967291521400008

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى485ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمحمد صالح كشيش بهاض968291521109109

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى485ثانوية علي األكبر المختلطةادبيعامر جبوري عطيه غياض969291521105016

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484اعدادية الثقلين للبنينادبيجهاد شهيب لفتة ونان970291521009039

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484اعدادية االعتماد للبنينادبيوليد خضير حسون جبار971291521010171

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484اعدادية المثنى للبنينادبيحسين علي أحبين هلول972291521004074

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484ثانوية القلم المسائيةادبيكرار خضير عبيد كصاب973291521151207

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسامي جليل عبد الحسين جبر974291521021036

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481اعدادية عين الحياة للبنينادبيعبد جمال عبد حميد975291521014087

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيسجاد هويدي حمود عيسى976291521017039

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعمر نزار ناصر طلب977291521001145

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480اعدادية الثقلين للبنينادبيجواد كاظم جبار عاجل978291521009040

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478اعدادية المثنى للبنينادبيأحمد منصور ضجر لزام979291521004023

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478اعدادية المثنى للبنينادبيعلي ستار هادي صالح980291521004155

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477ثانوية ذو الفقار للبنينادبيأحمد كريم لفته سلطان981291521011004

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيانس اسماعيل حسين دخيل982291522064012

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيامير عزيز جبار حسين983291521001026

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477اعدادية ابن حيان المختلطةادبيعباس جامل زغير ناجي984291521100075

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476ثانوية العدالة للبنينادبيابراهيم صالح غاوي حسين985291521104001

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمحمد حامد كاظم حبوب986291521109107
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االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474ثانوية النجاة للبناتادبياسيل مزهر كاظم مكيو987291522071003

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين علي كاظم جاسم988291521016034

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474اعدادية عين الحياة للبنينادبيضياء حسين عبد علي نصب989291521014077

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473اعدادية المثنى للبنينادبياكرم نعيم كريم لزام990291521004038

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473اعدادية عين الحياة للبنينادبيسجاد كاظم حسوني علي991291521014063

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473اعدادية المثنى للبنينادبيعبد الكاظم فرج عبد الحسين فهد992291521004139

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471اعدادية الثقلين للبنينادبياكرم صبار محمد ديوان993291521009019

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي سلمان خريجان جاسم994291521001130

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470ثانوية القلم المسائيةادبيامجد كامل مذبوب عبد المنعم995291521151030

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيوناس عسافي ناجي عباس996291521016129

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيسعيد خالد جاسم مطرود997291521012016

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467اعدادية المثنى للبنينادبيعلي هالل جهادي ضميد998291521004180

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيرائد صادق محمد حسين999291521001087

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466اعدادية التآخي للبنينادبيفهد رحيم عصيود مليحه1000291521018030

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي حازم عطيه عوده1001291521011045

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيوليد عبد الحسين جابر بدر1002291521016127

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464اعدادية المثنى للبنينادبيأمير صباح مظلوم سلطان1003291521004028

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيصدام تايه عجمي محيرب1004291521006024

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى صالح حسن عبد األئمه1005291521001200

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمحمد كطان كريم محمد1006291521006050

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيفاطمة عبد هللا عبد الحسن عزيز1007291522050069

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعلي حسين هادي حزام1008291521006035

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعبد هللا لزام عطيه عوده1009291521011040

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460ثانوية علي األكبر المختلطةادبيعباس ساهي شخير حرج1010291521105018

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460اعدادية ام سلمة للبناتادبيبتول حبيب حسين جريني1011291522060037

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمسلم حسين مخرج اعور1012291521100118

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460اعدادية الثقلين للبنينادبيعقيل ياس خضر معجون1013291521009100

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر قاسم دبال عليوي1014291521001210

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459اعدادية عين الحياة للبنينادبيجالل لطيف كعيد عبد1015291521014030

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459اعدادية المثنى للبنينادبيضالل حسين منصور صوفي1016291521004124

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس باسم حسوني علي1017291521014080

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيحسين كريم عطيه علي1018291521017024

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد نزار كيون راضي1019291521004228

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457اعدادية المثنى للبنينادبيمهند جعفر حسين دخيل1020291521004247
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االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457ثانوية عاتكة للبناتادبيحوراء حميد كامل فرعون1021291522063021

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيجبار دخيل بزون عواد1022291521016021

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمهدي محمد مهدي موسى1023291521006057

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعباس رحيم خنيطل عبد العباس1024291521006027

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456اعدادية عين الحياة للبنينادبيجعفر شريف انعيمه عكظ1025291521014029

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456ثانوية النجاة للبناتادبيساره سلمان زغير خضير1026291522071022

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456اعدادية المثنى للبنينادبيابراهيم عبد الحسين نايف حمود1027291521004030

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيحسين عماد علي عبد هللا1028291521017023

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيميثم نواف جبار حمادي1029291521001217

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453ثانوية النجاة للبناتادبيمروه احمد حسون عبد1030291522071033

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسام محمد حاذور حمود1031291521016026

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453اعدادية المثنى للبنينادبيسالم عبد هللا كاظم عاجل1032291521004112

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد حسن ثامر دايخ1033291521010122

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعباس جواد نعيمه غنام1034291521016066

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس فليح محمد جياد1035291521001113

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبياحمد رحيم داعس خريجان1036291521006003

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451اعدادية الثقلين للبنينادبيكريم عبد زياد عطية1037291521009144

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450ثانوية البدور للبناتادبيبتول مسلم دوهان فرفاح1038291522072022

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيناظم ناظم ناصر طلب1039291521001219

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449اعدادية ابن حيان المختلطةادبياحمد حسن ماهر محمد1040291521100003

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد كريم كردي محسن1041291521001184

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449ثانوية ام ابيها للبناتادبيريم كريم كاظم كون1042291522070010

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448اعدادية المثنى للبنينادبيياسر تركي غياض عطيه1043291521004254

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيزينب كاظم عبد عباس1044291522064036

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448اعدادية ابن حيان المختلطةادبيحسين علي كاظم حسون1045291521100043

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيكاظم حميد رومي خفيف1046291521017057

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمود سامي جواد كاظم1047291521010136

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد محمد كيطان غالي1048291521014015

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن عبود موسى ضيدان1049291521009044

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى احمد عبد الحسين محمد1050291521004236

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448ثانوية الكرامة للبناتادبيصفا صائب محمد علي1051291522074064

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيقاسم محمد دويج حسين1052291521016087

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد سلمان عطيه غازي1053291521004211

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447اعدادية الرميثة للبناتادبيهند عباس محل جبار1054291522057091
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االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447ثانوية علي األكبر المختلطةادبيعبد هللا حسين والي عبد هللا1055291521105019

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447اعدادية الرميثة للبناتادبيهدير حسن كشاش عباس1056291522057088

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيليث جاسم سالم محسن1057291521001160

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446ثانوية الهادي االمين المختلطةادبينعيم ناصر حسين خباط1058291521110013

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446اعدادية ابن حيان المختلطةادبيهيثم عبد االله ابراهيم هاني1059291521100144

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعالء كاظم عبد الحسين عبود1060291521016075

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446ثانوية القبلتين للبناتادبيعذراء كاظم حسون برتي1061291522073018

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد ادريس محمد موسى1062291521009149

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي كاظم خريجة شالكة1063291521010098

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمحمد فرج عطيه ناصر1064291521106049

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيسالم بالش جياد عليوي1065291521016049

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445ثانوية القبلتين للبناتادبيفضه كامل عبد لويلو1066291522073020

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد ميثم محمد سلمان1067291521001186

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445ثانوية ابي طالب المختلطةادبيسالم فالح عبد جويخ1068291521102015

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحاتم صبيح دخيل عبد هللا1069291521008012

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد صائب بشير هالل1070291521016100

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى شاكر عبد االمير جوير1071291521004238

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444ثانوية ابي العالء المختلطةادبيشاكر جعفر عمران مصباح1072291521109053

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444ثانوية ابي العالء المختلطةادبيحسام سعدون مجهول حمزة1073291521109029

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر محمد عبد الرضا جويد1074291521001163

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسن ابراهيم عوض حسين1075291521011013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى639ثانوية االندلس للبناتعلميزهراء رحيم شريده بلبول1076291512053044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى604اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحمود شتيوي حسين ذياب1077291511005054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى591اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعهود فاضل دغيم عبد1078291512100051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى590ثانوية ابي العالء المختلطةعلميعلي هادي كاظم سماري1079291511109050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى577ثانوية االندلس للبناتعلميبشائر ياسر مشعل عواد1080291512053024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى576اعدادية الرميثة للبناتعلميصبا حسين جميل عبد   الرضا1081291512057171

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحسين ريسان تالي علي1082291511100074

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى574ثانوية الخنساء للبناتعلميآيات كاطع موحان عبد الهادي1083291512056001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى568اعدادية الرميثة للبناتعلميوسن محمد راضي عبد النبي1084291512057235

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565اعدادية ابن حيان المختلطةعلميسحر عبد االمير كدر دخيل1085291512100039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565اعدادية الرميثة للبنينعلميسعد رحيم بخيت محمد1086291511002114

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565اعدادية الرميثة للبناتعلميعهود ناجح عبد الحمزه خليوي1087291512057181

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561اعدادية الزهراء للبناتعلميضحى حسن شنين سلمان1088291512051232
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى559اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميرزاق نايف دارم راضي1089291511005068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة قاسم محمود عالوي1090291512051262

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556اعدادية الرميثة للبناتعلميفاطمه محمد رسام راضي1091291512057191

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556اعدادية ابن حيان المختلطةعلميلينا هادي جاسم حمزه1092291512100058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556اعدادية الوفاء للبناتعلميفاطمه عبد الكريم عبد هللا محمد1093291512058057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555اعدادية الزهراء للبناتعلميافراح جميل جبار حسن1094291512051024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555ثانوية الوالية للبناتعلميعهود مجيد رحيم خضر1095291512067023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554اعدادية الرميثة للبنينعلميعبد العزيز احمد يونس حسن1096291511002156

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552اعدادية الوفاء للبناتعلميفرقان برهان ابراهيم جاسم1097291512058059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552ثانوية النجاة للبناتعلمياستبرق باسم محمد علي عبد هللا1098291512071004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي حسين عليوي غريب1099291511009101

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب حيدر عبد دامج1100291512051179

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547ثانوية األنوار المختلطةعلمينور هويدي عبد بريد1101291512107010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب باسم صبحي محمد علي1102291512055070

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546اعدادية الثقلين للبنينعلميحيدر كريم غدير عبد1103291511009060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546اعدادية الثقلين للبنينعلميمسلم عقيل جبار محمد1104291511009168

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي حلو محمد فرج1105291511002181

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545ثانوية الخنساء للبناتعلميزهراء ابراهيم محمد عبد1106291512056051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى544اعدادية الزهراء للبناتعلميرند رحيم حنيوي زويد1107291512051134

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى543اعدادية السماوة للبنينعلميامير حيدر عبود رزوقي1108291511003050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542اعدادية الرميثة للبناتعلميزمن غانم حطحوط جبار1109291512057108

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد حبيب سعد عبود1110291511003345

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542اعدادية الرميثة للبناتعلميزهراء فاضل عبد العباس خضير1111291512057117

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542اعدادية السماوة للبنينعلميعبد العباس محسن جابر ساهي1112291511003214

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542اعدادية السماوة للبناتعلميسارة جالوي عبد عاجل1113291512052140

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542اعدادية السماوة للبناتعلمينور الهدى كريم عبد هللا حسين1114291512052230

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى541اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميرزاق حسين جفات مبارك1115291511008027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعبد الحسن جبير كاظم هليل1116291511005098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540ثانوية ام البنين للبناتعلميتبارك عبد الخالق كامل حسن1117291512055038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمجيد حمد جريد راشد1118291511005161

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء علي مهدي عباس1119291512058036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميهدية عطيه عباس سويلم1120291512050109

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539اعدادية السماوة للبنينعلميقائم محمد رحيم ناصر1121291511003306

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميرائد رزاق مثكال مطشر1122291511008026
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538اعدادية السماوة للبناتعلميغيداء حسن عذاب لغط1123291512052179

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي عبد االمير أحمد عواد1124291511002189

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميسيف احمد نافع شعالن1125291511005078

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538اعدادية الوفاء للبناتعلميفرح احمد حسن عبد هللا1126291512058058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538ثانوية النجاة للبناتعلميصيداء فاضل وناس نادر1127291512071056

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538اعدادية الوفاء للبناتعلميحنان كاظم جواد كافي1128291512058019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538ثانوية ابي تمام المختلطةعلميفاهم عواد شليب عطشان1129291511106027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537اعدادية المثنى للبنينعلميستار جابر ساجت طشه1130291511004068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537ثانوية النجاة للبناتعلميزينب ساجد دعبول جوان1131291512071042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537اعدادية الوفاء للبناتعلميبشائر يوسف فرم عزير1132291512058012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537اعدادية الوفاء للبناتعلميزهراء جاسم كاظم عنون1133291512058033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537ثانوية ام البنين للبناتعلمياسراء عبد االمير سعيد محمد رضا1134291512055010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537اعدادية ابن حيان المختلطةعلمياحمد ناصر عواد باجي1135291511100020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536ثانوية علي األكبر المختلطةعلميمصطفى حسين عبد علي حمد1136291511105018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536اعدادية السماوة للبنينعلميصباح كامل نعمه عكاب1137291511003193

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميكوثر مزهر هويجل جوير1138291512050090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536ثانوية االندلس للبناتعلميافنان هادي هليل سلطان1139291512053017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536ثانوية الزهور للبناتعلمياسراء علي ثامر شارع1140291512062003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536اعدادية السماوة للبناتعلميصابرين علي عور بشير1141291512052161

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535اعدادية الثقلين للبنينعلميحسين غانم طعيمة دايس1142291511009046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535اعدادية الرميثة للبناتعلمينور عبد االمير رحيم حسن1143291512057217

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535ثانوية الوالية للبناتعلميريام شنان ناجي شعالن1144291512067013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535اعدادية الثقلين للبنينعلميحسن دواس كشاش دحام1145291511009033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين قاسم علوان عزوز1146291512051066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535اعدادية الرميثة للبناتعلميرحاب علي عبد الحمزه هويدي1147291512057096

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء حسين مهدي حمدان1148291512051098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534اعدادية ابن حيان المختلطةعلميهارون سعد حسين زباله1149291511100281

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534ثانوية النجاة للبناتعلميابتهال توفيق حسن جوان1150291512071001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميليلى محمد شروم ورهاد1151291512059024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534اعدادية الزهراء للبناتعلميمريم توفيق رحيم علي1152291512051278

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى533اعدادية الرميثة للبناتعلميقنوت يحيى عبد االمير هاشم1153291512057194

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى533ثانوية األنوار المختلطةعلميغانم كامل سعد هول1154291511107064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى533اعدادية الزهراء للبناتعلميساره هداوي مرهج شجاي1155291512051203

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد كاظم حسين فدار1156291511002285
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532اعدادية الرميثة للبنينعلميعمار سالم حسن جوان1157291511002210

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميمحمد مطلب طريخم بدح1158291511008067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعدنان حسين عبد ياسر1159291511005104

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532االعدادية المركزية للبنينعلميهيثم سالم كامل جوده1160291511007444

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر انور جفات ثجيل1161291511007422

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميمنى محسن جاسم عناد1162291512050096

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532اعدادية الرميثة للبنينعلميفايز جاسب خضير عباس1163291511002218

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء صالح بشير مفتن1164291512052105

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبنين فليح جفات معود1165291512050025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531اعدادية الرميثة للبنينعلميأحمد حامد نعيم جبار1166291511002002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531اعدادية الزهراء للبناتعلميتبارك محمد كامل فرحان1167291512051080

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530ثانوية السماوة المسائية للبناتعلميهدى وعد فضاله عباس1168291512160029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530ثانوية الخنساء للبناتعلمياسماء عظيم حسوني فني1169291512056006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530اعدادية السماوة للبناتعلميزينب قاسم عبد نور مطشر1170291512052133

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530اعدادية الزهراء للبناتعلمينبأ ناجح كاظم جعفر1171291512051298

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحسن احمد جاسم ابريج1172291511005045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529ثانوية النجاة للبناتعلمينبأ رحيم شنوب كافي1173291512071080

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528ثانوية االيمان للبناتعلميايمان بستان مهدي صغير1174291512061016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد الحسين فزاع وناس1175291511007370

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد عامر عطية كنوش1176291511002274

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528ثانوية الخنساء للبناتعلميكوثر صالح صبر سعد1177291512056096

التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528ثانوية األنوار المختلطةعلميخزعل نافع محمد دريول1178291511107029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى660ثانوية االندلس للبناتعلميفاطمه ماجد عبد الحميد جاسم1179291512053072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى643ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميكوثر رحيم سايل شغيب1180291512050088

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى639اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة صاحب ابو حنين قريش1181291512051257

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى636اعدادية السماوة للبناتعلميأنعام عابر عريان بطي1182291512052016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى636اعدادية السماوة للبناتعلميرسل عواد جثير جبار1183291512052086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب فاضل عباس عسكر1184291512055077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين محمود شاكر حميدي1185291512051069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى626ثانوية الخنساء للبناتعلميميسم علي شنان شرود1186291512056104

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى623اعدادية الرميثة للبناتعلميزينب فيصل عواد كاظم1187291512057133

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى622اعدادية السماوة للبناتعلميشهد عباس مطر عبود1188291512052158

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى621ثانوية االيمان للبناتعلمياسراء فارس حسين ضاحي1189291512061003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى620اعدادية الزهراء للبناتعلميمروة عبد العالي جهادي ضميد1190291512051276
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى614االعدادية المركزية للبنينعلميصالح عبد الحسين بجاي عبد1191291511007222

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى613ثانوية ام ابيها للبناتعلميمريم مهدي باش مجهول1192291512070014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى609ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميكفاح راضي فنجان دارم1193291512050087

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى609اعدادية السماوة للبناتعلميرحاب رياض مشروم جبار1194291512052081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى604اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحامد عالوي خريجان كطان1195291511005043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى603ثانوية ام ابيها للبناتعلميزينب جابر نعيمه كاظم1196291512070005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى601ثانوية االندلس للبناتعلميوسن جاسم خضير حمود1197291512053087

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى601اعدادية الثقلين للبنينعلميعالء طالب حنظل حسين1198291511009097

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600ثانوية ام ابيها للبناتعلميفاطمه حسن مسلم هاشم1199291512070010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى599اعدادية الزهراء للبناتعلمينور كريم منشد ناصر1200291512051320

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحامد عبد هللا معيدي جابر1201291511005042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595اعدادية الرميثة للبناتعلميرجاء رحيم فليح علي1202291512057094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى591اعدادية ابن حيان المختلطةعلميبدور جواد كاظم سالم1203291512100010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589االعدادية المركزية للبنينعلميصكر صالح دحام ناصر1204291511007224

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589اعدادية ابن حيان المختلطةعلميامجد تركي شاكر عنز1205291511100030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى587ثانوية ام ابيها للبناتعلميزينب حمود خادم عبد هللا1206291512070006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى587ثانوية الخنساء للبناتعلميفاطمه فاضل كاظم كاطع1207291512056090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى586اعدادية الزهراء للبناتعلميايات شهيد حميد جابر1208291512051043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582االعدادية المركزية للبنينعلميجعفر جاسم محمد داخل1209291511007087

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعالء ماجد نعيم فزاع1210291511005112

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578ثانوية النجاة للبناتعلميبنين غصه مجيد عليوي1211291512071016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576ثانوية ام البنين للبناتعلميمنار منصور علي منصور1212291512055116

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعباس عز الدين حسين علي1213291511005096

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573اعدادية السماوة للبنينعلميعلي فاهم كاظم عباس1214291511003267

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي حسين عليوي كريم1215291511002179

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى571اعدادية الوفاء للبناتعلميانصاف مهدي جابر خطار1216291512058004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى571اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد عبد الستار محمد حران1217291511003357

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى618ثانوية القبلتين للبناتادبيسفيره حسن خضر عاجل1218291522073015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى618ثانوية المناسك للبناتادبيختام سعيد حسن غازي1219291522075010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى599ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبياسراء سعد عاشور شريدة1220291522050005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى599ثانوية االندلس للبناتادبيسجى ناجح عبد هللا طريطش1221291522053029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى598ثانوية الكرامة للبناتادبيوفاء حسين عباس عالج1222291522074103

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعمار لطيف عواد ناصر1223291521102025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى592ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين مهدي حسن عبادي1224291521016036
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى590ثانوية عاتكة للبناتادبيياسمين محمد عطيه محمد1225291522063056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى584ثانوية االيمان للبناتادبيايمان علي حربي عزوز1226291522061006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى583ثانوية ابي طالب المختلطةادبيسماح رحيم عرمش عطيوي1227291521102017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى583ثانوية البدور للبناتادبيابتهال لفته جباره كزار1228291522072005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبياسماء علي راضي عبود1229291522064007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى577ثانوية عاتكة للبناتادبيهبه رحيم عباس عبد1230291522063054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576الخارجياتادبينشوه نعيم ناصر راضي1231291522401009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى575ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيازهر محمد علي جابر1232291521001021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيامال زغير جبار خابط1233291522050008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى570ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد هادي نعيمه حمود1234291521011061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى569ثانوية عاتكة للبناتادبيميامي محمد كاظم عوده1235291522063046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568اعدادية االعتماد للبنينادبيعبد الخالق عبد االمير حسون جبار1236291521010081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى567ثانوية االندلس للبناتادبيهديل لطيف صالح حسن1237291522053049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565ثانوية المجد للبناتادبيانعام جاسم غثيث عياش1238291522068005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564ثانوية ابي تمام المختلطةادبيعمار عبد الحسين مدفون عبد1239291521106035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560ثانوية ابي طالب المختلطةادبيأسعد محمد عودة خرنوب1240291521102001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560ثانوية االندلس للبناتادبيزهراء عباس عبود عباس1241291522053021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559اعدادية ام سلمة للبناتادبيايمان فليح مهدي حمزة1242291522060034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559اعدادية التآخي للبنينادبيعلي سدران ساير جبر1243291521018025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559ثانوية االندلس للبناتادبيهدى مالك عباس علي1244291522053048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى558ثانوية الثغر المختلطةادبيهدى خضير هنيدي عبد1245291522108008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى558ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعبد هللا خالد كعيد فني1246291521016069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى557ثانوية االيمان للبناتادبيهاله كاظم حاشوش ذباح1247291522061044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556ثانوية الخنساء للبناتادبيوصال مايع شاكر محمود1248291522056085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين جاسم محمد سفيح1249291522058009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554ثانوية ابي طالب المختلطةادبيسالم هادي عطية خنفر1250291521102016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553ثانوية البدور للبناتادبيدعاء رحيم جلغان هداد1251291522072044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553ثانوية االندلس للبناتادبيكفايه جمال جاسم اعبيد1252291522053039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553ثانوية عاتكة للبناتادبيسماح عارف والي نشمي1253291522063030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552ثانوية السلمان المختلطةادبيفهد والي شيال عودة1254291521101013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى551ثانوية عاتكة للبناتادبييسرى محمد جمعه حسين1255291522063058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين صبحي واحد صالل1256291522056013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى548اعدادية الوفاء للبناتادبيمناهل رزاق جازع عزب1257291522058058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى548ثانوية عاتكة للبناتادبيتبارك مرتضى نعمه عبد هللا1258291522063018
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى548ثانوية عاتكة للبناتادبياسالم سعد جادر نهار1259291522063007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى548ثانوية خديجة للبناتادبيرغد جليل مرهج حروبي1260291522066021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي هادي كريم عبد الحسن1261291521008047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545ثانوية البسملة للبناتادبيسناء جميل عفات فتيني1262291522069033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544ثانوية العدالة للبنينادبيعلي عبد هللا ابو خضير خالوي1263291521104060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعبد هللا عبد الكاظم كاطع اعبيد1264291521021046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543ثانوية البدور للبناتادبيمريم نعيم فنجان داخل1265291522072086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543اعدادية ام سلمة للبناتادبيغفران فليح مهدي حمزة1266291522060132

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيهناوي رحيم تركي شنان1267291521016123

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538ثانوية الثغر المختلطةادبيبيادر جاسم نجم ضمد1268291522108002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537ثانوية عاتكة للبناتادبيصابرين راجوج امناحي مرار1269291522063033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537اعدادية الرميثة للبناتادبيدعاء نعمه نعاس مشاي1270291522057022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى536اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمة بندر زغير مرهج1271291522060136

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535ثانوية عاتكة للبناتادبيعواطف لعيوس جبر عوده1272291522063035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532ثانوية البدور للبناتادبينجالء ميدان حمزه حسن1273291522072092

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى530اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء حسين صبري عاجل1274291522058032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى530ثانوية علي األكبر المختلطةادبيكاظم هالل عذاب جالب1275291521105028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى530اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيكرار عباس خوان داشي1276291521008053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى528اعدادية الوفاء للبناتادبيتبارك فيصل فاضل عباس1277291522058012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى528ثانوية البدور للبناتادبيصابرين حسين شهيل راضي1278291522072074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526الخارجياتادبينور حيدر مسلم علي1279291522401011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525ثانوية المناسك للبناتادبينور جواد كاظم غازي1280291522075028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525ثانوية النجاة للبناتادبيريام قاسم مطرود ظاهر1281291522071017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525ثانوية الثغر المختلطةادبيبتول سامي كريم عبد1282291522108001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد صالح صبار عبد الحسن1283291521011057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار صبحي جرو ناهي1284291521010114

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524ثانوية الخنساء للبناتادبيمنال نافع كريم جاسم1285291522056073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524ثانوية عاتكة للبناتادبيايمان فرج عليوي حماي1286291522063015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524ثانوية الكرامة للبناتادبيأسراء حسن عمران أبراهيم1287291522074004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى523ثانوية االيمان للبناتادبيمنار رافع منشد حميد1288291522061039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى522اعدادية الخليج العربي للبنينادبيوسام مبارك جابر محمد1289291521021080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى522ثانوية ابي العالء المختلطةادبيقاسم مسير داخل مهيدي1290291521109094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى521ثانوية االيمان للبناتادبيعهد صالح مهدي جابر1291291522061029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى520اعدادية ام سلمة للبناتادبيسعاد قاسم مزعل مراد1292291522060109
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى520ثانوية المناسك للبناتادبيغفران محمد كاظم غازي1293291522075022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519ثانوية البدور للبناتادبيحنان قابل كتال عبد1294291522072031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519ثانوية الخنساء للبناتادبيساره علي عبد الحسين مايع1295291522056050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519اعدادية الوفاء للبناتادبيحنين سعد عليوي جاسم1296291522058014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعلي عبد االمير طريف حمود1297291521006037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيهيفاء عراك سهام كاطع1298291522050094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد رسول حسين مناتي1299291521021070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518ثانوية الخنساء للبناتادبيغفران حسن وحيد حسين1300291522056062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517ثانوية ام ابيها للبناتادبيقمر عدنان مرزوك احمد1301291522070017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517ثانوية ابي العالء المختلطةادبيماجد سعود كريدي عطشان1302291521109102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517ثانوية ابي تمام المختلطةادبيعهود نجم هالل عزيز1303291522106015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516ثانوية الوالية للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين حسن1304291522067005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيشهد علي كاظم طاهر1305291522064044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515ثانوية البدور للبناتادبيزينب فهد نعمه حسين1306291522072062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514ثانوية االيمان للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسين عبطان1307291522061032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514اعدادية الوفاء للبناتادبيمريم حسن سهر عباس1308291522058057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513ثانوية ابي تمام المختلطةادبيصابرين هالل حسين فنجان1309291522106012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمة علي عبد هللا ارباط1310291522060141

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقية جواد قحطان غني1311291522060079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد فضل عبد المهدي هالل1312291521018037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن نعيم منشد لهوكي1313291521001049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510ثانوية عاتكة للبناتادبيانفال جميل داخل ثويني1314291522063014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510ثانوية الخنساء للبناتادبيصابرين رحمن عبد نور فارس1315291522056058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510ثانوية االندلس للبناتادبيزينب لطيف ريكان محمد1316291522053026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510ثانوية عاتكة للبناتادبينور محمد منشد محمد1317291522063053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509ثانوية البسملة للبناتادبيدعاء غازي جاسم جويت1318291522069022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509ثانوية ابي تمام المختلطةادبيعايد جفيت عذيب شايع1319291521106026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509ثانوية ام ابيها للبناتادبيسهام داخل كاظم عبد1320291522070013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبياالء شاكر لفلوف صكبان1321291522050006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508ثانوية المناسك للبناتادبيكوثر رسول عبد االمير سلمان1322291522075024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508ثانوية المجد للبناتادبيأبتسام جليل عجيل عاشور1323291522068001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508ثانوية عاتكة للبناتادبيمدينه داخل حسن كاظم1324291522063042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508اعدادية ام سلمة للبناتادبيغفران محمد جبار موسى1325291522060133

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى507ثانوية البدور للبناتادبيرؤى قابل فاهم جياد1326291522072047
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى507اعدادية الخليج العربي للبنينادبيامير سعود بريد فهد1327291521021013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506ثانوية الكرامة للبناتادبيزينب مزهر مهدي جبار1328291522074050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506ثانوية ابي تمام المختلطةادبيساره حميد رحيم فتنان1329291522106009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيبيادر حميد وكاع سيسان1330291522050017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505ثانوية البدور للبناتادبيخديجة احمد جبار علي1331291522072040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505اعدادية الرميثة للبناتادبيوفاء شاكر منصور عبود1332291522057093

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى504اعدادية الرميثة للبناتادبيانغام خالد بزون عبود1333291522057008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503ثانوية خديجة للبناتادبينور مشتاق عباس غازي1334291522066052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502ثانوية عاتكة للبناتادبيسهاد عزاوي عبد هللا سكر1335291522063031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502ثانوية عاتكة للبناتادبيحوراء شريف جهاد سعدون1336291522063022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502اعدادية الوفاء للبناتادبيهبه حيدر حمزه محمد1337291522058064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحيدر فاضل حسين سويجت1338291521102009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501اعدادية الوفاء للبناتادبيدعاء كميل رحيمه مذكور1339291522058026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي فاضل عباس نعيم1340291521009119

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501ثانوية البدور للبناتادبياسماء ستار هاشم نور1341291522072010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور احمد جاسم صاحب1342291522059026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500ثانوية ابي العالء المختلطةادبيحسن فرحان مرسال رجة1343291521109034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499ثانوية البدور للبناتادبيابتهال عاجل سالم شريب1344291522072004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبينجوى رزاق حسون ملوكي1345291522064063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعبد هللا حيدر حسون صباح1346291521006030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498ثانوية ذو الفقار للبنينادبيراضي غانم ناصر فرحان1347291521011025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيضياء مهدي عبد هللا ابو حسنه1348291521016062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498ثانوية البدور للبناتادبيبنين مجبل دغيم عبد1349291522072026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498اعدادية ابن حيان المختلطةادبيعلي خطار عبد علوك1350291521100084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498ثانوية ام ابيها للبناتادبيصابرين اسود دوخي هندوز1351291522070014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497ثانوية ابي تمام المختلطةادبيرقيه قاسم حسن بريد1352291522106007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497اعدادية ابن حيان المختلطةادبياركان سلمان مراد عبدهللا1353291521100008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496اعدادية ام سلمة للبناتادبيندى حيدر شريف عبد1354291522060162

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسين جبير حمادي راهي1355291521008018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495اعدادية الوفاء للبناتادبيرضاء عبد العباس دايخ سدخان1356291522058028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيعلي عبد العظيم محسن جياد1357291521012025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495ثانوية االيمان للبناتادبيهمسة محسن جليل دايخ1358291522061048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495ثانوية علي األكبر المختلطةادبيأمجد حسين منشود عوض1359291521105001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495اعدادية الرميثة للبناتادبيثمينه سلمان حسون جبار1360291522057016
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494اعدادية ام سلمة للبناتادبيانس كامل عبد الزهرة وناس1361291522060030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494ثانوية المجد للبناتادبيوجدان راجوج مناع عبود1362291522068027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494ثانوية االندلس للبناتادبيبنين أحمد عبد هللا هكوش1363291522053008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494ثانوية االندلس للبناتادبيرحاب عبد الزهره رضا حسين1364291522053017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمصطفى عناد حربي دليل1365291521006055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد نايف نشيط عباس1366291521008060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493ثانوية ابي العالء المختلطةادبيفهد فاضل لباس خضر1367291521109092

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493ثانوية ابي تمام المختلطةادبيسعد عوده خشان جابر1368291521106020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493ثانوية عاتكة للبناتادبيبدور لعيوس جبر عوده1369291522063017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493ثانوية الخنساء للبناتادبيمروى عوض حافظ عجوف1370291522056072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493ثانوية االيمان للبناتادبيناديه محمد فخري عبد الحسين1371291522061040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492اعدادية الرميثة للبناتادبيرحاب يوسف محمد دحام1372291522057026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمسلم مهدي جابر خطار1373291521109116

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيياسين شاكر فرهود جبار1374291521016131

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحمدان رجوان والي برغوث1375291521102007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية الكرامة للبناتادبيوجود حمزة عبد علي1376291522074102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية المناسك للبناتادبيمريم رحيم دحيوس كافي1377291522075027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء جودي كاظم حمزه1378291522066024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيصالح مهدي صالح عبد هللا1379291521016059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد الزهرة كاظم فرحان فضيح1380291521009094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491ثانوية االندلس للبناتادبيعذراء كاظم طوفان غايب1381291522053034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491ثانوية البسملة للبناتادبياخالص كاظم رهيف حسين1382291522069002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيايمن عدنان بريج حبشان1383291521006012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيابراهيم جزال حبيني عبد1384291521001002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490ثانوية النجاة للبناتادبيوالء رياض تكليف محمد1385291522071044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيبارق رحيم عبد ديبح1386291521016015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489ثانوية االيمان للبناتادبيراميه جبار لطيف دحام1387291522061016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489ثانوية المجد للبناتادبيدنيا عبد الحسن محمد عبد الحسين1388291522068010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489ثانوية العدالة للبنينادبياحمد شهيب عجمي هيجل1389291521104009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياحمد قاسم محمد عبيد1390291521016006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489اعدادية الثقلين للبنينادبيامجد مفيد كاظم محمد1391291521009021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي نعيم حمود جابر1392291521021054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمثنى كامل رهيف هداد1393291521021065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب سامي شاكر حسن1394291522056046
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيمحمد عبد الحسين مناحي جالب1395291521012030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية االيمان للبناتادبيحنين قاسم عبد هللا عبد الخضر1396291522061011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية النجاة للبناتادبيزينب مريد دهش خشف1397291522071021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحاتم كريم رميض هويدي1398291521021020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية النجاة للبناتادبيطيبه طاهر يوسف عزيز1399291522071029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية الوالية للبناتادبينور الهدى فائز محمد عباس1400291522067015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية البدور للبناتادبينوال رحيم لهمود جفجير1401291522072098

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488ثانوية عاتكة للبناتادبيسحر كامل فرعون بسيله1402291522063029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب منشد عبد الحسن نديو1403291522063027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسن مشكور رعيد فهد1404291521021024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487ثانوية الكرامة للبناتادبيأيمان جواد كاظم عبد1405291522074013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487ثانوية البدور للبناتادبيحوراء رحيم صالح دبين1406291522072037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487ثانوية علي األكبر المختلطةادبيفاضل عباس ناصر مظلوم1407291521105027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487ثانوية الوالية للبناتادبينور حسين كريم حمود1408291522067016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486ثانوية الخنساء للبناتادبيساره كريم شنين عاجل1409291522056051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيهبه منصور كنكون باقر1410291522160055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسن علي فتين عوض1411291521011015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد االله هاتف هندول جواد1412291521009092

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485اعدادية االعتماد للبنينادبيعامر شاكر عبد الرضا ناصر1413291521010074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485ثانوية ابي طالب المختلطةادبيكاظم حسين جبر جوير1414291521102027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485اعدادية ام سلمة للبناتادبيآيات صالح مصحب صيهود1415291522060002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484ثانوية الكرامة للبناتادبيفاطمة عباس حمزة عبد االمير1416291522074080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484ثانوية ابي طالب المختلطةادبيرزاق طالب مهدي صياح1417291521102011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484ثانوية خديجة للبناتادبيايناس هادي كاظم سلطان1418291522066009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484ثانوية ابي تمام المختلطةادبييونس محمد كريم مطر1419291521106062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484ثانوية ام ابيها للبناتادبيزينب برزان حسين نهاب1420291522070011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484اعدادية التآخي للبنينادبيباسم محمد مدفون جبار1421291521018005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484اعدادية االعتماد للبنينادبيمسلم ناجي عيسى أكريم1422291521010146

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيماطر عادل تاهم نغماش1423291521001162

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء مهدي شريف صالح1424291522071019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483ثانوية االندلس للبناتادبيسوسن صالح رشم عبد هللا1425291522053030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483ثانوية الثغر المختلطةادبيزينة هالل عبيد محمد1426291522108005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمصطفى نعيم جالي نصار1427291521100126

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482ثانوية البسملة للبناتادبيشعاع حميد محمد جبار1428291522069035
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482ثانوية القبلتين للبناتادبيأطياف عايش عبادي منفي1429291522073001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيقيس فاضل كامل جوده1430291521006040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء فالح مليح ميزر1431291522063026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482ثانوية االندلس للبناتادبيزينب هيالن صالح جليب1432291522053027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى481ثانوية علي األكبر المختلطةادبيطالل شهيد عبد الواحد جابر1433291521105015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى481ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيمحمد عبد عجمي صالح1434291521012031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى481اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار حسين ساجت جاسم1435291521009134

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى481ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين حازم حسان عمران1436291522056011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى481اعدادية الرميثة للبناتادبيحال مسافر لوفي عبد هللا1437291522057018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480ثانوية ابي العالء المختلطةادبيفاضل مسافر عباس خضير1438291521109088

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبييوسف مسير لزام فرهود1439291521008072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه علي فتين عوض1440291522063039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479ثانوية البسملة للبناتادبيرحاب فاضل نخيل عبد1441291522069024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479اعدادية عين الحياة للبنينادبيصادق صبيح رشم عبد هللا1442291521014072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزينب مجيد محسن علي1443291522050051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479ثانوية المناسك للبناتادبيعبير حسن لفتة عرد1444291522075019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478ثانوية الوالية للبناتادبياسماء حميد صبحي عبد1445291522067001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478ثانوية ابي تمام المختلطةادبيآيات جميل حسن بريد1446291522106004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمصطفى جبير مجلي عطيوي1447291521109117

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478ثانوية عاتكة للبناتادبيمعالي حيدر بادي رحيم1448291522063045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيضمائر محمد ناعم عمران1449291522050061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب دلي منديل علي1450291522060095

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478ثانوية ابي العالء المختلطةادبيصفاء كريم شويت كزار1451291521109056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477ثانوية ابي العالء المختلطةادبياحمد فاضل صالح جنحيت1452291521109007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعبد هللا غضب حمدان شحاته1453291521021048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيمرتضى محمد جابر ياسر1454291521012038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477اعدادية الوفاء للبناتادبيتبارك عذاب كاظم طعيمه1455291522058011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477ثانوية االيمان للبناتادبيمريم قاسم خماط خنجر1456291522061038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد مطشر ساجت سالم1457291521021073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476ثانوية العدالة للبنينادبياياد رياض عبد حساني1458291521104020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476ثانوية الثغر المختلطةادبيحوراء داخل مطر عبيد1459291522108003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476ثانوية عاتكة للبناتادبينور عباس شخاط فنوس1460291522063051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476ثانوية االيمان للبناتادبيفاطمه علي جابر صالح1461291522061031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه فالح عبد هللا سعدون1462291522063040
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476ثانوية االندلس للبناتادبيزهره فرحان شنيخير نشينش1463291522053022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475ثانوية المناسك للبناتادبيامنه عبد االمير راضي رباط1464291522075005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475ثانوية ابي تمام المختلطةادبيميعاد منزل ناهي كاظم1465291522106018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475ثانوية المناسك للبناتادبياسراء عقيل علي عودة1466291522075001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475ثانوية المجد للبناتادبيزينب علي كاظم مزهر1467291522068016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475اعدادية المثنى للبنينادبيذو الفقار حسام عبد االمير محسن1468291521004094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء حسين علي مجيد1469291522058019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475اعدادية الوفاء للبناتادبياسماء محمد مكطوف رجيب1470291522058003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيموسى عبد الحسن عطيه كريم1471291521001215

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475ثانوية الخنساء للبناتادبيهدى علي هزن شلتاغ1472291522056083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474ثانوية السلمان المختلطةادبيحسين رحيم ثامر عبد1473291521101001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيزينب حسن علي ناجي1474291522064030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474اعدادية المثنى للبنينادبيعلي فليح عبادي عبد الرضا1475291521004164

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء فاضل عبد داحج1476291522063025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى جوده سالم حميد1477291521008064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474ثانوية السلمان المختلطةادبيتبارك بشير رزوقي رويهي1478291522101001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية البدور للبناتادبيحوراء هادي علي حسين1479291522072039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية البدور للبناتادبيغدير تكليف ارهيف عبيد1480291522072077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية العدالة للبنينادبيايوب جاسم محمد سلطان1481291521104023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية البسملة للبناتادبيسلوى حسين فرحان شروم1482291522069032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية البسملة للبناتادبيانعام فرج حافظ نساف1483291522069010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عامر نعيم جبار1484291521009115

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمحمد حسين جبر صنيت1485291521102035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعماد كاطع ناصر خالوي1486291521021055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473اعدادية الخليج العربي للبنينادبيقيصر قصاد راضي محمد1487291521021061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيياسر كاظم فرحان عوده1488291521012041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمنتظر رحيم فتنان بطاي1489291521106055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472ثانوية االندلس للبناتادبيغدير جبار فاضل زغير1490291522053035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472ثانوية عاتكة للبناتادبيجيهان علي عبد المحسن فرحان1491291522063020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين فالح جبير عباس1492291521011019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472اعدادية الرميثة للبناتادبيزهراء منعم جابر حسين1493291522057042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء عباس شاكر حسون1494291522059011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471ثانوية السلمان المختلطةادبيزينب خلف صياح فنغش1495291522101004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين عبد الحسين حمد عباس1496291521102004
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين نزار كامل حمزة1497291522060044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيكرار فالح جليل جواد1498291521006045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد كاظم حاجم سلطان1499291521016102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيعقيل حميد عبد زليف1500291521012021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471ثانوية االندلس للبناتادبيمناهل وليد محيميد صالح1501291522053040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470ثانوية علي األكبر المختلطةادبيحيدر غافل نايف عبد الساده1502291521105007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470ثانوية الثغر المختلطةادبيسجاد فرج فزاع ناهي1503291521108004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن كريم نجم عبود1504291521001045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470اعدادية الرميثة للبناتادبيرحاب جحيش داخل حناي1505291522057024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470اعدادية االعتماد للبنينادبيصادق سامي حنون نجم1506291521010068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469ثانوية البدور للبناتادبيافراح عبد الحسين والي خضر1507291522072013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيمنتظر سعد عبد الحسين عبد هللا1508291521017077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469اعدادية الوفاء للبناتادبينور حيدر عناد حسين1509291522058062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469ثانوية المجد للبناتادبيابتهال كامل نعيمه طالب1510291522068002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468ثانوية القبلتين للبناتادبيصابرين علي محمد عبد1511291522073017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468ثانوية خديجة للبناتادبيزينب سعد هول برغش1512291522066032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيستار حسب سلمان بطي1513291521006021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468ثانوية ابي العالء المختلطةادبيخضير رياض جبارة خضير1514291521109046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468اعدادية عين الحياة للبنينادبيمنتظر حسين هادي راضي1515291521014155

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468ثانوية العدالة للبنينادبيحسن طعمه فيصل عادي1516291521104026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية البدور للبناتادبياسماء نايف عالل ناجي1517291522072011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية المنار المسائيةادبياياد كامل عكلة عباس1518291521150011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية علي األكبر المختلطةادبيعماد كاظم عبيد عجمي1519291521105025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية القبلتين للبناتادبيابتسام حسن ابو عنشه جرود1520291522073003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية الكرامة للبناتادبيرسل جميل شنان حسين1521291522074027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467اعدادية المثنى للبنينادبيأحمد سلمان عبد االمير جبر1522291521004005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية الثغر المختلطةادبيخديجة حميد عطية عبد1523291522108004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467اعدادية الرميثة للبناتادبياسراء محمد عصواد مهوال1524291522057002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيكرار حسن دوخي جوعان1525291521006043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد عزيز حبشان سلمان1526291521009070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467ثانوية ابي تمام المختلطةادبيليث رعد مسير دروال1527291521106044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيقيس جابر مريمط مهدي1528291521016088

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحيدر حسن عبادي عذاب1529291521016039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيباقر عبادي انشينش مركب1530291521008011
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحيدر شريف هالوي حسن1531291521011022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار نعيم حسين سلمان1532291521021062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465اعدادية ابن حيان المختلطةادبيثامر فليح وعد حبيت1533291521100029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465ثانوية ابي تمام المختلطةادبيأيوب محمد كريم مطر1534291521106007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد شريف خلف راضي1535291521014008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465ثانوية عاتكة للبناتادبيشروق نايف هواش عباس1536291522063032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465ثانوية خديجة للبناتادبيسجى جاسم محمد راضي1537291522066036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيكاظم طركي فنوخ غضب1538291521016090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464ثانوية ابي تمام المختلطةادبيسهاد كاظم جيثوم سلطان1539291522106010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464ثانوية االيمان للبناتادبيزهراء محمد لفته معاط1540291522061022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464ثانوية االندلس للبناتادبيخديجه غافل حربي جبار1541291522053015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464ثانوية البسملة للبناتادبياكرام مسعود عجه صكبان1542291522069008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية الكرامة للبناتادبيشوق محمد حمزة جعفر1543291522074063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية البدور للبناتادبيمريم شهيد مشكور كاظم1544291522072084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية المناسك للبناتادبينور حسين راضي رباط1545291522075029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463اعدادية المثنى للبنينادبيعلي كامل عبد حسون1546291521004168

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية ام ابيها للبناتادبيختام شاكر حسين كيطان1547291522070006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية المجد للبناتادبيرواء عايد جاسم محمد1548291522068012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيأحمد صادق عاشور فرحان1549291521012002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463ثانوية البدور للبناتادبينورس حمزه محمد حمدان1550291522072102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462اعدادية الخليج العربي للبنينادبيطارق لطيف سكران صالح1551291521021045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462ثانوية بصية المختلطةادبيابتسام صالح فهد رشم1552291522103001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461ثانوية ابي تمام المختلطةادبيوهاب عبد الحسين مدفون عبد1553291521106060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى عبد الكريم حنش حسين1554291522060104

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزهراء كامل عبادي كركوش1555291522050041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461اعدادية المثنى للبنينادبيصادق عبد هللا مجازر دغمير1556291521004117

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461ثانوية ذو الفقار للبنينادبيستار عزران دليل محيسن1557291521011029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461اعدادية المثنى للبنينادبيسعدون ثجيل خنزير دحام1558291521004111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمجيد سوادي عويد جالب1559291521021066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460اعدادية ابن حيان المختلطةادبيتحسين سعيد منصور حسون1560291521100025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460ثانوية ابي تمام المختلطةادبيعبد الرحمن عجه ناهي عباس1561291521106028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460ثانوية ابي العالء المختلطةادبيسجاد جاسم عبد الزهرة رهيج1562291521109051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460اعدادية المثنى للبنينادبيكرار رحيم فرحان حميدي1563291521004193

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيريكان ريسان كامل حسين1564291521016048
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460اعدادية الرميثة للبناتادبيزينب كاظم هاني نجم1565291522057046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعلي حسن مسير رطان1566291521006033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460ثانوية الثغر المختلطةادبيمريم شريف سلطان حسن1567291522108006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459اعدادية ابن حيان المختلطةادبيعالء جالوي جبر كاطع1568291521100082

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459ثانوية االندلس للبناتادبيغدير عواد دعبول صراوه1569291522053036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459ثانوية ذو الفقار للبنينادبيأحمد دنيف عباس عبد1570291521011002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي بريد ابو حميد ملوح1571291521008041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459اعدادية الرميثة للبناتادبيهدير علي صاحب شجاعي1572291522057089

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458ثانوية خديجة للبناتادبيايالف صاحب خريس سلطان1573291522066007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458اعدادية الرميثة للبناتادبيزهراء ايدام كاظم ساجت1574291522057033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيصفا نزار عبد هللا عباس1575291522064047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457اعدادية ابن حيان المختلطةادبيعباس حسن ثجيل عبود1576291521100077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457ثانوية ابي تمام المختلطةادبيغسان عطشان سلطان شرار1577291521106036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457اعدادية المثنى للبنينادبيكرار عبد الحسن علي سدخان1578291521004195

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457ثانوية الخنساء للبناتادبيرغد سعد فزاع عبد1579291522056031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457اعدادية االعتماد للبنينادبيستار صالح عبد العباس عبدوش1580291521010060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456ثانوية الكرامة للبناتادبيزهراء أكريم ناهي خضر1581291522074036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمرتضى عبد الجواد شلتاغ راضي1582291521100115

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيرياض احمد نواف غويلي1583291521001090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456اعدادية الثقلين للبنينادبيمحسن فرج مرزوك حسين1584291521009147

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيايات حيدر خضير عباس1585291522050011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية البدور للبناتادبيشيماء كاظم عبد الرضا حنون1586291522072073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية البسملة للبناتادبيرغد كاظم مفتن عباس1587291522069026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية العدالة للبنينادبيكرار جاسم محمد كاطع1588291521104065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية ابي طالب المختلطةادبيماجد عاطل عرمش عطيوي1589291521102034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد راضي مرعي عبد1590291521014006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية الخنساء للبناتادبينورا حمزه عبد جواد1591291522056076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمود حمزه عبد ظاهر1592291521016106

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء منهل نشاوي مايع1593291522056043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصالح علي حسين والي1594291521021042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية القبلتين للبناتادبيهدى هادي محمد عبد1595291522073023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعالء بالش جياد عليوي1596291521016072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية عاتكة للبناتادبيآمنه جواد كاظم عبد الكريم1597291522063004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد فرحان متعب دويح1598291521011059
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454اعدادية الرميثة للبناتادبيزهراء ثامر ناهي حسين1599291522057034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسن كاظم رحيم منحوش1600291521011016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد ريسان عطشان محمد1601291521011056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454ثانوية االندلس للبناتادبيزينب كويني مطشر ليهوب1602291522053025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيكرار جبار نعيم نصيف1603291521016091

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمود شاكر عطشان سليم1604291521014140

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453ثانوية ذو الفقار للبنينادبيأحمد كاظم حاشي مرهج1605291521011003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عبد الحسين عطيه كريم1606291521001056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسن رزاق عجمي جبار1607291521011014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453ثانوية عاتكة للبناتادبيمراحب حمزه سالم مطر1608291522063043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452ثانوية ام ابيها للبناتادبيليلى عبيد عطيه منشود1609291522070019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيفاطمة جعفر محمد حسن1610291522064051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيفراس مشهل عبد الجبار حمدي1611291521001148

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين فارس منصور حسين1612291521001062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبييوسف فزاع محمد غازي1613291521001225

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452اعدادية ام سلمة للبناتادبيشمس فاضل صريع بدوي1614291522060117

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451اعدادية ام سلمة للبناتادبينور فارس عبد الزهرة ناصر1615291522060165

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعلي سهيل فتنان عزيز1616291521016078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451ثانوية عاتكة للبناتادبياصيل صالح عبد المحسن فرحان1617291522063010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزهراء جواد خضير سلمان1618291522050035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451ثانوية ذو الفقار للبنينادبيستار حسين عوده شنين1619291521011028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب فالح جبار عاجل1620291522056047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451اعدادية المثنى للبنينادبيكرار احمد عبد الجبار مهدي1621291521004191

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451ثانوية ذو الفقار للبنينادبيكمال تايه منهي كاطع1622291521011052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيعباس صبحي ابراهيم حمادي1623291521017045

اآلداب/جامعة المثنى512اعدادية السماوة للبناتعلميبتول حسين فاضل عباس1624291512052040

اآلداب/جامعة المثنى508اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعالء حسين علي سرحان1625291511005110

اآلداب/جامعة المثنى495ثانوية القلم المسائيةعلمياحمد ستار جبار محمد1626291511151012

اآلداب/جامعة المثنى493اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء حميد عبد الحسين شهيل1627291512051148

اآلداب/جامعة المثنى493ثانوية ام البنين للبناتعلمياساور عطية غضبان حسين1628291512055005

اآلداب/جامعة المثنى492اعدادية السماوة للبنينعلميعمر لفته صاحب فاضل1629291511003293

اآلداب/جامعة المثنى489اعدادية المثنى للبنينعلميكاظم حسين هرول عباس1630291511004117

اآلداب/جامعة المثنى489اعدادية الرميثة للبناتعلميبيادر علي خلف مخيف1631291512057055

اآلداب/جامعة المثنى488اعدادية السماوة للبنينعلميمصعب كاظم هليل سفهان1632291511003409
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اآلداب/جامعة المثنى488اعدادية الزهراء للبناتعلميابتهال جابر كاظم حمود1633291512051008

اآلداب/جامعة المثنى472ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيعلي ستار جبار زريج1634291521012023

اآلداب/جامعة المثنى454اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد جاسم محمد جبار1635291521004204

اآلداب/جامعة المثنى452ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزينب زياد محي حماد1636291522050045

اآلداب/جامعة المثنى451ثانوية الوالية للبناتادبياعياد جاسب صالح غازي1637291522067003

اآلداب/جامعة المثنى449ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيفاطمة ماجد عبد السادة مطير1638291522050071

اآلداب/جامعة المثنى449ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمالك نعيم حسين عباس1639291521106045

اآلداب/جامعة المثنى444ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيهدير باسم محمد عبد الزهرة1640291522064070

اآلداب/جامعة المثنى444اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد جابر بشيش راضي1641291521014003

اآلداب/جامعة المثنى443ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيباقر عادل حسان طاهر1642291521001030

اآلداب/جامعة المثنى441اعدادية التآخي للبنينادبيميثم حسين جرعان محمد1643291521018040

اآلداب/جامعة المثنى440ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمصطفى جابر حمود سراج1644291521016109

اآلداب/جامعة المثنى439ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمحمد حسين عبد الحسن كزار1645291521109108

اآلداب/جامعة المثنى438ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيمحمد مهدي فاضل كريم1646291521012036

اآلداب/جامعة المثنى438ثانوية الخنساء للبناتادبيمروه ياسر دعبول مهاوش1647291522056071

اآلداب/جامعة المثنى437للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيمنتظر حيدر عبد هللا كاطع1648291521017076

اآلداب/جامعة المثنى437ثانوية القلم المسائيةادبيعلي رياض منشد فرمان1649291521151161

اآلداب/جامعة المثنى437ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعلي شاكر عبد الساده لطيف1650291521016079

اآلداب/جامعة المثنى433ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمحمد خطار فرج مشكور1651291521106048

اآلداب/جامعة المثنى432ثانوية القلم المسائيةادبيزيد باسم صبار حمزة1652291521151099

اآلداب/جامعة المثنى432ثانوية العدالة للبنينادبيعباس جبار ملحاوي منشد1653291521104053

اآلداب/جامعة المثنى432اعدادية الوفاء للبناتادبيوالء علي لطيف محمود1654291522058067

اآلداب/جامعة المثنى432ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبياحمد جابر فرج عطيه1655291521153022

اآلداب/جامعة المثنى432ثانوية الخنساء للبناتادبيرضاب توفيق سوادي ظاهر1656291522056029

اآلداب/جامعة المثنى432ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيغدير حافظ حسين غويلي1657291522050065

اآلداب/جامعة المثنى431اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عبود موسى ضيدان1658291521009051

اآلداب/جامعة المثنى431ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد تالي خلف حربي1659291521001167

اآلداب/جامعة المثنى431اعدادية الرميثة للبناتادبيداليا جاسم محمد راضي1660291522057020

اآلداب/جامعة المثنى431ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمراد سعد حاجم نعمة1661291521106051

اآلداب/جامعة المثنى431ثانوية ابي تمام المختلطةادبيسمير صالح جهاد لوفي1662291521106021

اآلداب/جامعة المثنى431ثانوية السلمان المختلطةادبيخالد كسار متعب محمد1663291521101002

اآلداب/جامعة المثنى430ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيبنين تحسين محمد محمد جواد1664291522064015

اآلداب/جامعة المثنى430اعدادية المثنى للبنينادبيباسم محمد كاظم جبار1665291521004041

اآلداب/جامعة المثنى430ثانوية ابي العالء المختلطةادبيحازم مالح كوني فرحان1666291521109027
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اآلداب/جامعة المثنى430ثانوية ذو الفقار للبنينادبيباسم حسن حرب حسين1667291521011007

اآلداب/جامعة المثنى430ثانوية االندلس للبناتادبينور شاني شاكر حمادي1668291522053043

اآلداب/جامعة المثنى430ثانوية القلم المسائيةادبيعلي محمد باقر ناهي1669291521151179

اآلداب/جامعة المثنى430ثانوية خديجة للبناتادبيدعاء حبيب كريم علوان1670291522066018

اآلداب/جامعة المثنى429ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمحمد عويد مثنى حميدي1671291521109112

اآلداب/جامعة المثنى429ثانوية المجد للبناتادبيحوراء رسول رزاق حمود1672291522068007

اآلداب/جامعة المثنى429ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيخالد مجيد جابر علي1673291521153074

اآلداب/جامعة المثنى429ثانوية القلم المسائيةادبيمحمد مالك هادي حسين1674291521151240

اآلداب/جامعة المثنى429اعدادية ابن حيان المختلطةادبيامير راهي محيميد جبر1675291521100013

اآلداب/جامعة المثنى429ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياعالن رحيم فنيخ غضب1676291521016011

اآلداب/جامعة المثنى429اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين عادل برهان مظلوم1677291522060041

اآلداب/جامعة المثنى428ثانوية ابي العالء المختلطةادبيحسن علي عيدان محمد1678291521109033

اآلداب/جامعة المثنى428ثانوية النجاة للبناتادبياديان ابراهيم موسى كاظم1679291522071002

اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية ابن حيان المختلطةادبيسمير خضير سالم ساجت1680291521100059

اآلداب/جامعة المثنى428ثانوية خديجة للبناتادبيحنين اياد حياوي جليل1681291522066015

اآلداب/جامعة المثنى428ثانوية العدالة للبنينادبياحمد حسن عبد حسون1682291521104005

اآلداب/جامعة المثنى428ثانوية ابي العالء المختلطةادبيمحمد عادل شنان عبد هللا1683291521109111

اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية ام سلمة للبناتادبياالء محمد حبيب علقم1684291522060026

اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسام عسر عوض جوهر1685291521008014

اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينة سعد محمد بريد1686291522060101

اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصالح حسن جهيد محمد1687291521021043

اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية الوفاء للبناتادبيطيبه فيصل عيدان جبر1688291522058047

اآلداب/جامعة المثنى428ثانوية الكرامة للبناتادبيرقية عدنان هاني مطهر1689291522074031

اآلداب/جامعة المثنى427ثانوية ام ابيها للبناتادبياسيا مزاحم راجوج عيسى1690291522070001

اآلداب/جامعة المثنى427اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمصطفى خضير مهيدي معن1691291521100123

اآلداب/جامعة المثنى427ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عدنان نور عبد1692291521001058

اآلداب/جامعة المثنى427اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمة حسين حمد حمد هللا1693291522060138

اآلداب/جامعة المثنى427اعدادية الخليج العربي للبنينادبيميثم نعيم شنوف ادهم1694291521021076

اآلداب/جامعة المثنى427ثانوية االيمان للبناتادبيوسن علي طارش مهدي1695291522061050

اآلداب/جامعة المثنى427ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيشهد عالء مايح عبد1696291522059016

اآلداب/جامعة المثنى427اعدادية ام سلمة للبناتادبيدنيا حمادي طعمة عبود1697291522060074

اآلداب/جامعة المثنى426ثانوية البدور للبناتادبيزينب فاهم والي مخرب1698291522072061

اآلداب/جامعة المثنى426اعدادية المثنى للبنينادبيعادل عباس جواد عباس1699291521004127

اآلداب/جامعة المثنى426اعدادية المثنى للبنينادبيسامي حمزه خواف شغينب1700291521004104
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اآلداب/جامعة المثنى426ثانوية ابي طالب المختلطةادبيوليد عاجل عزيز حلوز1701291521102042

اآلداب/جامعة المثنى426اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسمير جبار عبد الحسين حسن1702291521021040

اآلداب/جامعة المثنى426اعدادية الوفاء للبناتادبيحنين ستار محمد سفيح1703291522058013

اآلداب/جامعة المثنى426ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيكرار رزاق داخل شكص1704291521001155

اآلداب/جامعة المثنى425اعدادية ابن حيان المختلطةادبيرحمن كاظم ارحيم عرموش1705291521100051

اآلداب/جامعة المثنى425ثانوية خديجة للبناتادبياسراء احمد عبيد عذوف1706291522066006

اآلداب/جامعة المثنى425اعدادية ام سلمة للبناتادبيفرات مسلم جويد كاولي1707291522060143

اآلداب/جامعة المثنى425للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبياحمد حميد جبار ناجي1708291521017008

اآلداب/جامعة المثنى425ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيكاظم حسن كاظم مطلك1709291521006042

اآلداب/جامعة المثنى425اعدادية الثقلين للبنينادبيعالء حسين فجر كاظم1710291521009104

اآلداب/جامعة المثنى425ثانوية الكرامة للبناتادبيزهراء عبد السادة سباهي عليوي1711291522074039

اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية ابي العالء المختلطةادبيوسام عناد شنشول ابو هيلة1712291521109127

اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية البسملة للبناتادبيعبير خالد نخيل عبد1713291522069037

اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية البدور للبناتادبيزهراء شاكر شايع جياد1714291522072059

اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور عادل جاسم عباس1715291522059028

اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعبد الحسن ضايف صالح علي1716291521001115

اآلداب/جامعة المثنى424اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمجيد عباس سويد عبود1717291521021067

اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية العدالة للبنينادبيعقيل تركي كاظم راضي1718291521104054

اآلداب/جامعة المثنى423ثانوية خديجة للبناتادبيبنين كاظم طاهر خضر1719291522066011

اآلداب/جامعة المثنى423اعدادية ابن حيان المختلطةادبيابراهيم عبد االمير مشكور ضريس1720291521100001

اآلداب/جامعة المثنى423ثانوية الوالية للبناتادبيسكينه كزار جبار منشد1721291522067008

اآلداب/جامعة المثنى423اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد ثائر عبيس عناد1722291521009001

اآلداب/جامعة المثنى423اعدادية ام سلمة للبناتادبيسناء علي محمد راشد1723291522060114

اآلداب/جامعة المثنى423ثانوية القلم المسائيةادبيحيدر عطب عاجل عريبي1724291521151083

اآلداب/جامعة المثنى423اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد والي محمد عبود1725291521014139

اآلداب/جامعة المثنى423اعدادية الرميثة للبناتادبيجنان حميد جاسم محمد1726291522057017

اآلداب/جامعة المثنى423ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزهراء حسين كريم سهر1727291522050037

اآلداب/جامعة المثنى423ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيسجاد عدنان داخل ظاهر1728291521006022

اآلداب/جامعة المثنى422ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمحمود عاجل عامر عواد1729291521106050

اآلداب/جامعة المثنى422ثانوية خديجة للبناتادبيسحر كاظم حمزه جحيل1730291522066037

اآلداب/جامعة المثنى422اعدادية المثنى للبنينادبيفيصل أمير عبادي عبد الرضا1731291521004188

اآلداب/جامعة المثنى422ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء علي صلهام عبد1732291522056041

اآلداب/جامعة المثنى422اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم عجيل محسن برغش1733291522060150

اآلداب/جامعة المثنى422ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيثامر كامل هريبد جواد1734291521016018
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اآلداب/جامعة المثنى422اعدادية الخليج العربي للبنينادبيلطيف رحيم حلو حوذان1735291521021063

اآلداب/جامعة المثنى422ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعبد هللا عباس خضير محمد1736291521006031

اآلداب/جامعة المثنى421ثانوية الكرامة للبناتادبيأيمان كاظم عبد معيوف1737291522074015

اآلداب/جامعة المثنى421اعدادية االعتماد للبنينادبيعاصم مهدي جاسم حمد1738291521010072

اآلداب/جامعة المثنى421اعدادية االعتماد للبنينادبيحيدر حاكم سلطان مسلم1739291521010047

اآلداب/جامعة المثنى421ثانوية االيمان للبناتادبيعبير عبد الحسين تايه كاظم1740291522061028

اآلداب/جامعة المثنى421اعدادية المثنى للبنينادبيأثير عادل عذاب خنياب1741291521004001

اآلداب/جامعة المثنى421اعدادية الوفاء للبناتادبيداليا ابراهيم منشد صالح1742291522058023

اآلداب/جامعة المثنى421ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيجعفر علي مشكور علي1743291521001034

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى515اعدادية ابن حيان المختلطةعلميقاسم حسن شاكر عنز1744291511100187

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى511اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمنذر ناصر فتنان حسن1745291511100268

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى511اعدادية ابن حيان المختلطةعلميهيثم محمد شاكر عنز1746291511100284

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى492اعدادية ابن حيان المختلطةعلميقيصر ناصر فتنان حسن1747291511100193

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى491ثانوية الوالية للبناتعلميزمن محسن عبيد دايخ1748291512067014

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى501ثانوية البدور للبناتادبيرحاب جميل لعيبي متعب1749291522072050

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى474ثانوية ام ابيها للبناتادبياالء حاتم كرمش خضير1750291522070003

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى465اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك عبد هللا كريم عبد علي1751291522060046

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى458ثانوية االندلس للبناتادبيبشرى عطيه غافل ثجيل1752291522053007

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى450اعدادية ابن حيان المختلطةادبيظافر قاسم مطر عطيه1753291521100071

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى448ثانوية البسملة للبناتادبيكلثوم قاسم انعيمه ساجت1754291522069043

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى445ثانوية ابي العالء المختلطةادبيفايد قدوري مرسال رجة1755291521109090

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى442ثانوية المجد المسائيةادبيمجيد داخل عالج بطي1756291521152087

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى442اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيرعد صاحب حزام غويلي1757291521008026

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبياحمد فاضل سالم طراد1758291521006006

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى440اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عبد العباس زويد حسين1759291521009117

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء كريم سوادي متعب1760291522066029

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيفهد شعالن جثير فنيخ1761291521006039

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبياحمد حاتم كرمش خضير1762291521008001

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية علي األكبر المختلطةادبيحسام كريم كاظم حمزه1763291521105003

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى436اعدادية المثنى للبنينادبيحسن علي خماط عبد الخضر1764291521004057

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى435اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد محيل عبد منشود1765291521009013

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى433اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر سالم حسن جاسم1766291521009063

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى432اعدادية عين الحياة للبنينادبيعالء سعد عجيل بريج1767291521014088

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى432اعدادية الوفاء للبناتادبيدالل سعد كاظم جريب1768291522058027
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معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى431ثانوية البدور للبناتادبينور عباس مهدي كحط1769291522072100

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى431ثانوية البدور للبناتادبيحوراء جبار هاشم داود1770291522072035

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى431اعدادية ام سلمة للبناتادبيوديان طالب مهدي محمد1771291522060181

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى431ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيحوراء عباس اسود امين1772291522050023

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى431اعدادية الرميثة للبناتادبيبنين هاشم عبد الحسين علي1773291522057015

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى430ثانوية ابي تمام المختلطةادبييوسف كزار كاظم جاسم1774291521106061

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى429اعدادية التآخي للبنينادبيمهدي صالح هويل طحيور1775291521018038

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى429ثانوية ابي تمام المختلطةادبيميثم سلمان عبد هللا شويع1776291521106057

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى429ثانوية القبلتين للبناتادبيوجدان لطيف صكبان محسن1777291522073026

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى429ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيلينا رحيم كاظم ظاهر1778291522050079

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى428ثانوية علي األكبر المختلطةادبيمحمد جبار عاتي خشين1779291521105030

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى428ثانوية ابي تمام المختلطةادبيفهد عيسى نظيف هديرس1780291521106039

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى428اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء حسين حميدي عبد1781291522058031

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى428ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عبد الكاظم حسن جايد1782291521001057

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى428اعدادية ام سلمة للبناتادبيوفاء علي محمد راشد1783291522060185

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى427ثانوية العدالة للبنينادبياحمد محمد حسن علي1784291521104011

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى427ثانوية البدور للبناتادبيغفران مجيد مجهول حمزه1785291522072080

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى427ثانوية البسملة للبناتادبيكريمه رحيم حمود جابر1786291522069042

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى427ثانوية ابي تمام المختلطةادبيزمن محمد يونس حسين1787291522106008

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى427ثانوية المناسك للبناتادبيجنان عبيد كاظم نعمة1788291522075008

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426ثانوية القبلتين للبناتادبيمرادي لطيف صكبان محسن1789291522073021

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيمرتضى حميد عطية عكاب1790291521153182

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426اعدادية ام سلمة للبناتادبيصفاء حسين منعثر عليوي1791291522060122

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيصالح عبادي شعيل ضيدان1792291521008031

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبياحمد حسين كاظم قريش1793291521006001

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426ثانوية البسملة للبناتادبيانوار حيدر عبد لطيف1794291522069011

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426اعدادية التآخي للبنينادبيقاسم غانم رشاش جابر1795291521018034

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى426اعدادية ابن حيان المختلطةادبيعباس حازم عبد الكريم جمعة1796291521100076

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى425ثانوية العدالة للبنينادبياصيل داخل منفي عويد1797291521104015

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى425اعدادية المثنى للبنينادبيباقر جميل عبد حسون1798291521004042

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى425ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيحنان جالل إنعيم إثويني1799291522064017

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى425اعدادية عين الحياة للبنينادبيجبار هليل عبد بتال1800291521014028

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى424اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء حاكم فضيل عبد االمير1801291522060087

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة المثنى424ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيحسين عبد الزهره رحيم راضي1802291521006014
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التربية االساسية/جامعة المثنى527اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميكريم باسم عزيز رحيم1803291511005155

التربية االساسية/جامعة المثنى527اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء أحمد جهادي حسون1804291512052102

التربية االساسية/جامعة المثنى526اعدادية الوفاء للبناتعلميرسل عبد الكريم نوري منصور1805291512058028

التربية االساسية/جامعة المثنى526ثانوية الزهور للبناتعلميرسل عادل كاظم عيدان1806291512062011

التربية االساسية/جامعة المثنى524اعدادية الرميثة للبناتعلميحوراء حيدر حميد عبد الشهيد1807291512057071

التربية االساسية/جامعة المثنى524ثانوية النجاة للبناتعلميعذراء رحيم شنوب كافي1808291512071060

التربية االساسية/جامعة المثنى524اعدادية الرميثة للبناتعلميبتين داخل جاسم محمد1809291512057042

التربية االساسية/جامعة المثنى522اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد رحيم طاشي حمزة1810291511003349

التربية االساسية/جامعة المثنى521االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد هاتف حسن بريد1811291511007208

التربية االساسية/جامعة المثنى521اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميباسم نعاس جداع جبار1812291511008009

التربية االساسية/جامعة المثنى521اعدادية الزهراء للبناتعلميدعاء علي عبد محمد1813291512051109

التربية االساسية/جامعة المثنى520اعدادية السماوة للبناتعلميغدير عالء عبد الزهرة علك1814291512052173

التربية االساسية/جامعة المثنى518ثانوية الخنساء للبناتعلميزهراء جبجاب شنان نهاب1815291512056055

التربية االساسية/جامعة المثنى517ثانوية النجاة للبناتعلميغدير عبد علي جبح دحام1816291512071062

التربية االساسية/جامعة المثنى517اعدادية الرميثة للبنينعلميكريم عبد االمير غالي شخير1817291511002245

التربية االساسية/جامعة المثنى517االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عدنان بريج حبشان1818291511007132

التربية االساسية/جامعة المثنى517اعدادية السماوة للبناتعلميغفران فالح سوادي خواف1819291512052178

التربية االساسية/جامعة المثنى516اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمرتضى حسن حمزه مطر1820291511100243

التربية االساسية/جامعة المثنى516ثانوية النجاة للبناتعلميفاطمه موسى عدنان طعمه1821291512071066

التربية االساسية/جامعة المثنى515ثانوية الزهور للبناتعلميمكارم ستار عباس خليوي1822291512062030

التربية االساسية/جامعة المثنى515ثانوية الخنساء للبناتعلميالهام محمد نجم عبد1823291512056015

التربية االساسية/جامعة المثنى514اعدادية السماوة للبناتعلميذكرى فيصل خزي جماح1824291512052078

التربية االساسية/جامعة المثنى514ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلمياسيل سعدون سماوي جبار1825291512050008

التربية االساسية/جامعة المثنى512اعدادية الرميثة للبناتعلميانتصار يوسف فاوي عبود1826291512057025

التربية االساسية/جامعة المثنى511ثانوية األنوار المختلطةعلميتقوى بسام رواك هداد1827291512107002

التربية االساسية/جامعة المثنى511ثانوية االندلس للبناتعلميغدير طارش ذهب سليمان1828291512053064

التربية االساسية/جامعة المثنى511اعدادية الزهراء للبناتعلميشيماء ماجد سعد عذافه1829291512051228

التربية االساسية/جامعة المثنى510اعدادية الزهراء للبناتعلميفخر ظاهر عبد الرضا فرحان1830291512051270

التربية االساسية/جامعة المثنى510اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد مطشر مدلول خايف1831291511009147

التربية االساسية/جامعة المثنى509اعدادية الرميثة للبنينعلميجالل كريم سفاح حسن1832291511002048

التربية االساسية/جامعة المثنى508ثانوية االيمان للبناتعلمياسماء علي عبد الحسين صالح1833291512061005

التربية االساسية/جامعة المثنى508ثانوية االندلس للبناتعلميامل ياسر مشعل عواد1834291512053020

التربية االساسية/جامعة المثنى507ثانوية النجاة للبناتعلميانسام عباس جاسم كاظم1835291512071009

التربية االساسية/جامعة المثنى505اعدادية الرميثة للبناتعلميشهد رحيم هادي وطن1836291512057162
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التربية االساسية/جامعة المثنى505اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميحسين هادي عبد فريخ1837291511008022

التربية االساسية/جامعة المثنى505ثانوية ام ابيها للبناتعلميمريم كريم سلمان سايب1838291512070013

التربية االساسية/جامعة المثنى504ثانوية النجاة للبناتعلميوسن عوده مسير عزيز1839291512071095

التربية االساسية/جامعة المثنى503ثانوية االيمان للبناتعلميمريم سعود غويض فياض1840291512061050

التربية االساسية/جامعة المثنى503ثانوية الخنساء للبناتعلميزينب حميد عبد الكاظم شلتاغ1841291512056061

التربية االساسية/جامعة المثنى501اعدادية الرميثة للبناتعلميبنين حسين شاكر ميران1842291512057048

التربية االساسية/جامعة المثنى501اعدادية السماوة للبناتعلميسجى كريم أبو حسين كصاب1843291512052146

التربية االساسية/جامعة المثنى501اعدادية ابن حيان المختلطةعلمينجالء عبد الحسن حسان جتان1844291512100061

التربية االساسية/جامعة المثنى500اعدادية الرميثة للبنينعلميسالم كامل جودة عبد العالي1845291511002106

التربية االساسية/جامعة المثنى500اعدادية الرميثة للبناتعلمينور عباس ماني ظاهر1846291512057216

التربية االساسية/جامعة المثنى500ثانوية االيمان للبناتعلميزهراء عبد المهدي عبد هللا خليوي1847291512061035

التربية االساسية/جامعة المثنى500االعدادية المركزية للبنينعلميمحسن سكران هباس جدوع1848291511007349

التربية االساسية/جامعة المثنى499ثانوية الخنساء للبناتعلميعاليه طالب عبد محمود1849291512056082

التربية االساسية/جامعة المثنى499ثانوية االيمان للبناتعلميمريم طالب رحيم مزهر1850291512061051

التربية االساسية/جامعة المثنى499ثانوية النجاة للبناتعلميصابرين محمد علي جاسم عمران1851291512071053

التربية االساسية/جامعة المثنى498اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين رضا عبد الحسين ابو حميد1852291512051060

التربية االساسية/جامعة المثنى498ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميسحر جاسم جالب جبار1853291512059017

التربية االساسية/جامعة المثنى498اعدادية المثنى للبنينعلميصادق شمر خلف حمد1854291511004077

التربية االساسية/جامعة المثنى498اعدادية السماوة للبناتعلمينور حسين جاسم مشعل1855291512052234

التربية االساسية/جامعة المثنى498اعدادية السماوة للبناتعلمياسماء ابراهيم عبد االمير حيدر1856291512052021

التربية االساسية/جامعة المثنى496اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد فاضل جبار كاطع1857291511003363

التربية االساسية/جامعة المثنى496ثانوية الزهور للبناتعلمينور صالح مهدي جبار1858291512062036

التربية االساسية/جامعة المثنى496ثانوية النجاة للبناتعلميمنار صالح صباح جنحيت1859291512071077

التربية االساسية/جامعة المثنى494ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميهنادي حميد عبد سلمان1860291512050112

التربية االساسية/جامعة المثنى494ثانوية االندلس للبناتعلميحميده هادي عبد هللا حمد1861291512053031

التربية االساسية/جامعة المثنى494اعدادية ابن حيان المختلطةعلمييونس جابر عصواد شباط1862291511100299

التربية االساسية/جامعة المثنى494ثانوية الوالية للبناتعلميبلسم ياسين جبار محان1863291512067009

التربية االساسية/جامعة المثنى493اعدادية الزهراء للبناتعلميصفاء صاحب عبد الرضا حزام1864291512051230

التربية االساسية/جامعة المثنى493ثانوية االيمان للبناتعلميمنى عبد هللا عبد الخضر شنان1865291512061054

التربية االساسية/جامعة المثنى493ثانوية ابي تمام المختلطةعلميحنان فرج عطيه ناصر1866291512106007

التربية االساسية/جامعة المثنى493ثانوية علي األكبر المختلطةعلميقحطان عدنان محمد بديوي1867291511105015

التربية االساسية/جامعة المثنى492االعدادية المركزية للبنينعلميعباس زغير صويح يعقوب1868291511007251

التربية االساسية/جامعة المثنى492اعدادية الرميثة للبنينعلميتوفيق صالح جديول عواد1869291511002044

التربية االساسية/جامعة المثنى514ثانوية السلمان المختلطةادبيعباس عصمان حبيب جبير1870291521101006
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التربية االساسية/جامعة المثنى494ثانوية االندلس للبناتادبيزهراء أياد منشد شنابه1871291522053019

التربية االساسية/جامعة المثنى483اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه جميل هالمه فريخ1872291522058050

التربية االساسية/جامعة المثنى477اعدادية الرميثة للبناتادبيايمان عزيز صكبان شنان1873291522057012

التربية االساسية/جامعة المثنى477اعدادية عين الحياة للبنينادبيكرار عودة عرد اوهين1874291521014124

التربية االساسية/جامعة المثنى476اعدادية ابن حيان المختلطةادبيامير عبد الزهره عمران محسن1875291521100014

التربية االساسية/جامعة المثنى475اعدادية ام سلمة للبناتادبيآمنة محمد عباس محمد1876291522060001

التربية االساسية/جامعة المثنى473ثانوية علي األكبر المختلطةادبيمهدي صالح هادي عبادي1877291521105032

التربية االساسية/جامعة المثنى469ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء صالح مطر عطيه1878291522066027

التربية االساسية/جامعة المثنى463اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين عايد عطشان علي1879291522060042

التربية االساسية/جامعة المثنى461اعدادية الوفاء للبناتادبيميعاد شعالن جياد رسن1880291522058060

التربية االساسية/جامعة المثنى459ثانوية الكرامة للبناتادبيزينة حسين مكي جاسم1881291522074052

التربية االساسية/جامعة المثنى456ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى منذر حسين صاحب1882291521001204

التربية االساسية/جامعة المثنى456ثانوية البسملة للبناتادبينور حسن عباس سلمان1883291522069055

التربية االساسية/جامعة المثنى454الخارجيونادبيمنتظر سعد خضير مطر1884291521400023

التربية االساسية/جامعة المثنى451ثانوية ابي تمام المختلطةادبيرائد ذباح والي غميس1885291521106016

التربية االساسية/جامعة المثنى450ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى حسن رزاق حميد1886291521001197

التربية االساسية/جامعة المثنى450ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرسل محمد ناصر حسين1887291522059007

التربية االساسية/جامعة المثنى450ثانوية ابي تمام المختلطةادبيعذراء خالد دنيف شريف1888291522106014

التربية االساسية/جامعة المثنى450اعدادية ابن حيان المختلطةادبيعيسى جميل عبد االمير نعمه1889291521100096

التربية االساسية/جامعة المثنى450ثانوية الكرامة للبناتادبيسجى محسن كاظم هنيدي1890291522074058

التربية االساسية/جامعة المثنى450اعدادية ابن حيان المختلطةادبيمحمد تركي محسن داخل1891291521100106

التربية االساسية/جامعة المثنى450ثانوية البسملة للبناتادبياسيل خويلد كريم فياض1892291522069006

التربية االساسية/جامعة المثنى449ثانوية البسملة للبناتادبيبتول نعيم خريبط ثجيل1893291522069014

التربية االساسية/جامعة المثنى449اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسامر شهيد عباس جهيد1894291521021035

التربية االساسية/جامعة المثنى449اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمود كريم قابل ظاهر1895291521009161

التربية االساسية/جامعة المثنى449اعدادية الوفاء للبناتادبيفرح فيصل عيدان جبر1896291522058055

التربية االساسية/جامعة المثنى449اعدادية الرميثة للبناتادبيسكينه خليل شوان طاهر1897291522057055

التربية االساسية/جامعة المثنى448اعدادية المثنى للبنينادبيحسن موسى فرج موسى1898291521004063

التربية االساسية/جامعة المثنى448ثانوية االندلس للبناتادبيحنان محمد جابر حمادي1899291522053013

التربية االساسية/جامعة المثنى448ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيفرقان اياد عبد السادة مهدي1900291522064055

التربية االساسية/جامعة المثنى448ثانوية عاتكة للبناتادبيهدى مبارك كاظم ناصر1901291522063055

التربية االساسية/جامعة المثنى448ثانوية الكرامة للبناتادبيمريم جفات علي حسن1902291522074089

التربية االساسية/جامعة المثنى448ثانوية االندلس للبناتادبيعذراء عزيز كريم وناس1903291522053033

التربية االساسية/جامعة المثنى447ثانوية ابي تمام المختلطةادبيغفران عقيل دريم سلطان1904291522106016
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التربية االساسية/جامعة المثنى447ثانوية الخنساء للبناتادبيخيرات حسين مالك عبد الخضر1905291522056026

التربية االساسية/جامعة المثنى447اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيفيصل ناصر نجم مطشر1906291521008052

التربية االساسية/جامعة المثنى447ثانوية عاتكة للبناتادبيافراح ريكان متعب دويج1907291522063012

التربية االساسية/جامعة المثنى447ثانوية االندلس للبناتادبيساره عطيه وناس سرحان1908291522053028

التربية االساسية/جامعة المثنى447ثانوية البسملة للبناتادبيمريم عبد هللا كريم مناع1909291522069047

التربية االساسية/جامعة المثنى446ثانوية ذو الفقار للبنينادبيرسول مياح محل عاكول1910291521011026

التربية االساسية/جامعة المثنى446ثانوية البسملة للبناتادبيانتصار علي حسين جهيد1911291522069009

التربية االساسية/جامعة المثنى446ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبياديان مالك مسلم علي1912291522064003

التربية االساسية/جامعة المثنى446ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيحسنين عبد االمير هاشم جواد1913291521153052

التربية االساسية/جامعة المثنى446ثانوية المناسك للبناتادبيغفران حسن جاسم محمد1914291522075021

التربية االساسية/جامعة المثنى446اعدادية عين الحياة للبنينادبيجواد كاظم محمد وحيبش1915291521014031

التربية االساسية/جامعة المثنى446ثانوية ابي تمام المختلطةادبيراضي مطير سلطان حمادي1916291521106018

التربية االساسية/جامعة المثنى445ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزهراء عبد الرضا طعمة عبود1917291522050040

التربية االساسية/جامعة المثنى445ثانوية االندلس للبناتادبيبشائر علي تركي جابر1918291522053006

التربية االساسية/جامعة المثنى444ثانوية الكرامة للبناتادبيزهراء سعد عبد الرزاق حسين1919291522074037

التربية االساسية/جامعة المثنى444ثانوية الكرامة للبناتادبيضحى ناجي محمود راضي1920291522074066

التربية االساسية/جامعة المثنى444ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيحنين كريم عواد محمد1921291522050021

التربية االساسية/جامعة المثنى444ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحمودي مهدي هويدي غايب1922291521001069

التربية االساسية/جامعة المثنى443ثانوية االندلس للبناتادبيزينب عطيه غافل ثجيل1923291522053023

التربية االساسية/جامعة المثنى443اعدادية ابن حيان المختلطةادبيحسين شاكر رحيم فضل1924291521100042

التربية االساسية/جامعة المثنى443ثانوية النجاة للبناتادبيشروق حسين حسن علي1925291522071025

التربية االساسية/جامعة المثنى443الخارجياتادبياستبرق هنون طعمه عبود1926291522401002

التربية االساسية/جامعة المثنى443اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى زغير كريم رداد1927291521008065

التربية االساسية/جامعة المثنى442اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد قاسم واجد اليم1928291521010131

التربية االساسية/جامعة المثنى442اعدادية الوفاء للبناتادبيانوار علي عريان جاسم1929291522058007

التربية االساسية/جامعة المثنى442ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيسجى احمد خليل يونس1930291522050055

التربية االساسية/جامعة المثنى442ثانوية الخنساء للبناتادبيحنين حسن عبيد سلمان1931291522056023

التربية االساسية/جامعة المثنى442ثانوية ابي تمام المختلطةادبيصادق عبد اللطيف غالي لفته1932291521106024

التربية االساسية/جامعة المثنى442اعدادية ام سلمة للبناتادبياسماء عدنان كاظم عمار1933291522060018

التربية االساسية/جامعة المثنى442ثانوية النجاة للبناتادبينور عقيل عبد علي كاظم1934291522071039

التربية االساسية/جامعة المثنى442اعدادية الثقلين للبنينادبيعماد فاضل حسين عاجل1935291521009124

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية البدور للبناتادبينوره راتب محسن شايع1936291522072103

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية االيمان للبناتادبيايه صادق فليح ابو الجول1937291522061008

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية خديجة للبناتادبيأزهار عبد حمدان عواد1938291522066001
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التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية المناسك للبناتادبيحنان قاسم خضير مشاي1939291522075009

التربية االساسية/جامعة المثنى441اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار قائد اليذ زغير1940291521009140

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية البسملة للبناتادبيشيرين ياسر حنج هويني1941291522069036

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعالء ساجت كاظم عبد1942291521016074

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية ابي تمام المختلطةادبيأبراهيم سعران سلطان علك1943291521106001

التربية االساسية/جامعة المثنى441ثانوية القلم المسائيةادبيماجد والي ثجيل جويت1944291521151218

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية ام ابيها للبناتادبيبتول عباس خوان داشي1945291522070005

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية النجاة للبناتادبيعبير عطيه جاسم كاطع1946291522071030

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية النجاة للبناتادبيوسن رحيم حسين عليوي1947291522071043

التربية االساسية/جامعة المثنى440اعدادية ابن حيان المختلطةادبيايمن قاسم كريم ياسين1948291521100020

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية علي األكبر المختلطةادبيعلي عطية كاظم دفار1949291521105022

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية خديجة للبناتادبيمريم جواد كاظم هالوي1950291522066047

التربية االساسية/جامعة المثنى440اعدادية الرميثة للبناتادبيزهراء جياد عباس عبد1951291522057036

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيماجد جميل دالي عجم1952291521016095

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعباس احمد غازي جاسم1953291521006026

التربية االساسية/جامعة المثنى440ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد فالح كريم عطشان1954291521001012

التربية االساسية/جامعة المثنى439ثانوية البدور للبناتادبيدعاء عبد هللا بهاض عريف1955291522072045

التربية االساسية/جامعة المثنى439ثانوية السلمان المختلطةادبيمحمد عبد الحسين شنان كيطان1956291521101015

التربية االساسية/جامعة المثنى439ثانوية ابي تمام المختلطةادبيعبير علي عواد حسوني1957291522106013

التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية الرميثة للبناتادبينجالء حاشوش عناد مطر1958291522057075

التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية ام سلمة للبناتادبياطياف فاضل هداد عبادي1959291522060020

التربية االساسية/جامعة المثنى439ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيغسق امان فليح حسن1960291522160030

التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية ام سلمة للبناتادبيهيلين جبر حرجان زغير1961291522060180

التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية الثقلين للبنينادبيايمن علي حميد عريان1962291521009028

التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية االعتماد للبنينادبيمهند حيدر عبد الزهرة عبد العالي1963291521010159

التربية االساسية/جامعة المثنى439اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي رزاق مدلول صحين1964291521009111

التربية االساسية/جامعة المثنى438ثانوية علي األكبر المختلطةادبيحيدر هادي عبد حزيم1965291521105009

التربية االساسية/جامعة المثنى438اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيباسم مشاي ثجيل دهيم1966291521008010

التربية االساسية/جامعة المثنى438ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد فاضل غياض هندوز1967291521001010

التربية االساسية/جامعة المثنى438ثانوية الخنساء للبناتادبينور فراس تركي عطيه1968291522056078

التربية االساسية/جامعة المثنى438ثانوية الخنساء للبناتادبيوفاء ناصر حسين علي1969291522056086

التربية االساسية/جامعة المثنى438ثانوية خديجة للبناتادبينوره فؤاد مهاوش عواد1970291522066053

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية النجاة للبناتادبيصفاء رزاق رمضان ياسين1971291522071027

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيدحام عبد دمنان ساجت1972291521016043
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التربية االساسية/جامعة المثنى437اعدادية الوفاء للبناتادبيسجى عبد الحسين جبار مداعي1973291522058041

التربية االساسية/جامعة المثنى437اعدادية المثنى للبنينادبيأحمد مجيد حسن ناجي1974291521004020

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية خديجة للبناتادبيهبه فزاع عطشان محسن1975291522066054

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزينب والي خرخوت شباح1976291522050052

التربية االساسية/جامعة المثنى437اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي جبار سلمان عبود1977291521021050

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء نعمه ساجت علي1978291522056044

التربية االساسية/جامعة المثنى437اعدادية الرميثة للبناتادبيزهراء حسين محمد حسون1979291522057037

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيكرار علي نجم عبد1980291521006044

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبياخالص علي رباط كطران1981291522050002

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمحمد هادي رشم عبد هللا1982291521006052

التربية االساسية/جامعة المثنى437اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد فزاع ناصر ديوان1983291521004221

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية الخنساء للبناتادبيتبارك مزهر عبد الواحد محمد1984291522056018

التربية االساسية/جامعة المثنى437ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبينور احمد حسن جريني1985291522064064

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية النجاة للبناتادبينور فائز صالح عوده1986291522071040

التربية االساسية/جامعة المثنى436اعدادية ابن حيان المختلطةادبيبسام احمد كريم راضي1987291521100024

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية خديجة للبناتادبيرجاء عادل عذاب خنياب1988291522066020

التربية االساسية/جامعة المثنى436اعدادية الوفاء للبناتادبيسجى ناظم محسن علي1989291522058042

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية ابي تمام المختلطةادبيسهام سعيد جبار جوالن1990291522106011

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين رحيم جهاد ياسين1991291522056012

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية الخنساء للبناتادبيكوثر ابراهيم كريم راضي1992291522056068

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين علي عاجل غويلي1993291521001060

التربية االساسية/جامعة المثنى436اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقية فاضل غياض هندوز1994291522060080

التربية االساسية/جامعة المثنى436اعدادية المثنى للبنينادبيعلي كريم عجيل وادي1995291521004171

التربية االساسية/جامعة المثنى436اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعبد هللا عوده جاسم اشين1996291521021047

التربية االساسية/جامعة المثنى436ثانوية خديجة للبناتادبيعلياء حسن ديوان كسار1997291522066043

التربية االساسية/جامعة المثنى435ثانوية العدالة للبنينادبيمرتضى حميد حسين كاظم1998291521104073

التربية االساسية/جامعة المثنى435ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعبد الهادي كاظم عبد مشكور1999291521109067

التربية االساسية/جامعة المثنى435ثانوية خديجة للبناتادبيوفاء عامر جميل راضي2000291522066060

التربية االساسية/جامعة المثنى435اعدادية ام سلمة للبناتادبيحنين علي جابر كاظم2001291522060062

التربية االساسية/جامعة المثنى435اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عباس جاسم محمد2002291521009048

التربية االساسية/جامعة المثنى435ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد حمزه عبد ظاهر2003291521016099

التربية االساسية/جامعة المثنى435اعدادية عين الحياة للبنينادبيغيث نعيم حسوني علي2004291521014110

التربية االساسية/جامعة المثنى435اعدادية ام سلمة للبناتادبيهبة كاظم راشد فرج2005291522060174

التربية االساسية/جامعة المثنى435اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس حازم كاطع علكة2006291521009087
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التربية االساسية/جامعة المثنى435ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء حيدر محمد سعدون2007291522059010

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبينور طالب عبد الحسين حمزة2008291522064067

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية علي األكبر المختلطةادبيضياء حمود جياش عبد الخضر2009291521105014

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية القبلتين للبناتادبيزينب منصور علي تركي2010291522073013

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية ابي طالب المختلطةادبيستار طالب مهدي صياح2011291521102013

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية خديجة للبناتادبيزينب سعد عبد الكاظم حسن2012291522066031

التربية االساسية/جامعة المثنى434اعدادية الخليج العربي للبنينادبيأمجد نجم عبود واوي2013291521021001

التربية االساسية/جامعة المثنى434اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عبد العباس جاهل موات2014291521009116

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيغفران لطيف صبار كريم2015291522059020

التربية االساسية/جامعة المثنى434ثانوية ذو الفقار للبنينادبيأحمد جفات صليبي رحيمه2016291521011001

التربية االساسية/جامعة المثنى434اعدادية الثقلين للبنينادبيحمزة حسين شحاذة وثيج2017291521009058

التربية االساسية/جامعة المثنى434اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر رحيم عياش مظلوم2018291521004085

التربية االساسية/جامعة المثنى433ثانوية البدور للبناتادبيتيسير طالب شباط عبود2019291522072029

التربية االساسية/جامعة المثنى433ثانوية البدور للبناتادبيسمر نعمة جبار شنان2020291522072070

التربية االساسية/جامعة المثنى433ثانوية الخنساء للبناتادبيرضيه جاسم شيال سبت2021291522056030

التربية االساسية/جامعة المثنى433ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمصطفى محمد عوض حويش2022291521006056

التربية االساسية/جامعة المثنى433ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيحيدر محمد جاسم ازغير2023291521006019

التربية االساسية/جامعة المثنى433ثانوية االيمان للبناتادبيزهراء عبد حسين تمام2024291522061019

التربية االساسية/جامعة المثنى432ثانوية البسملة للبناتادبياحالم جادر محمد عبود2025291522069001

التربية االساسية/جامعة المثنى432ثانوية العدالة للبنينادبيعلي حاتم داخل مطرود2026291521104056

التربية االساسية/جامعة المثنى432ثانوية البسملة للبناتادبينرجس سالم عبيد كاطع2027291522069051

التربية االساسية/جامعة المثنى432ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيزهراء سعد فرهود عبد2028291522064025

التربية االساسية/جامعة المثنى432ثانوية عاتكة للبناتادبيأبتهال عبد العباس عطيه سفاح2029291522063001

التربية االساسية/جامعة المثنى432اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر فرج موحان صياح2030291521004091

التربية االساسية/جامعة المثنى432اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد عبد الواحد سعود دالي2031291521009009

الهندسة/جامعة سامراء631اعدادية السماوة للبناتعلميمريم جبر كاظم جاسم2032291512052201

الهندسة/جامعة سامراء623.3ثانوية التحرير للمتميزينعلميباهر رائد طارق هادي2033291511020003

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء597ثانوية الخنساء للبناتعلمينور الهدى عباس جواد حمزه2034291512056106

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء519اعدادية الثقلين للبنينعلميحسين علي مجيد حميد2035291511009045

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء514اعدادية السماوة للبنينعلميعلي حمود رهيف نايف2036291511003241

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء502اعدادية السماوة للبنينعلميحسين عبد الكريم كاطع ناهي2037291511003114

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613اعدادية الرميثة للبنينعلميمصطفى قابل كريم لويطه2038291511002315

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء612اعدادية الرميثة للبناتعلمينور خطار طريب فنجان2039291512057214

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء605اعدادية الزهراء للبناتعلميام البنين يوسف عبد الهادي حسن2040291512051035
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الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي لفته دغيم جابر2041291511002197

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية الرميثة للبنينعلميأمير محمد حسن عمران موسى2042291511002021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الرميثة للبناتعلمينبا اياد جاسم عمران2043291512057205

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الرميثة للبنينعلميسالم طالل كايم حمود2044291511002119

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الثقلين للبنينعلميوارث ماجد عبد الباري جريب2045291511009189

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية السماوة للبنينعلميجاسم محمد رمزي حسن2046291511003067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية الرميثة للبناتعلميشفاء محمد عبد الرضا ضيدان2047291512057159

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى عبد جابر ساهي2048291511007394

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الرميثة للبنينعلميطارق ثابت درويش كاشي2049291511002140

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية الرميثة للبناتعلميحوراء محمد راضي عبد النبي2050291512057077

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي اكرم كاظم كريم2051291511005114

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية الثقلين للبنينعلميايمن احمد جفات هول2052291511009023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحسين مانع لفته فرحان2053291511005052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية االندلس للبناتعلمينور الهدى راكان محارب جبار2054291512053079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية االندلس للبناتعلميهدى خالد محيميد صالح2055291512053083

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميمصطفى ماجد كامل هادي2056291511013036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الثقلين للبنينعلميحسين حميد بطاح نوري2057291511009040

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475ثانوية ابي العالء المختلطةعلميعلي تالف عبداالمير منديل2058291511109048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية السماوة للبناتعلميديانا شمران عبد غريب2059291512052076

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي عبد الجواد مجهول عبود2060291511009108

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474ثانوية القلم المسائيةعلمييعقوب سلمان كمر دنان2061291511151217

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياحمد شرشاب حسين رزن2062291511005007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميموسى علي ثامر حمود2063291511005192

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية األنوار المختلطةعلميطاهر كاظم فرحان خباط2064291511107053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية الثقلين للبنينعلميعباس صالح غازي نعيم2065291511009084

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية الزهراء للبناتعلميايات عبد هللا مجوخ والي2066291512051045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468اعدادية السماوة للبنينعلميعزيز قاسم عويز ارزيج2067291511003222

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد جاسم جالب جبار2068291511009135

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465ثانوية القلم المسائيةعلميماجد صالح دويش ظاهر2069291511151146

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية الزهراء للبناتعلميهدير جابر دهيلز هداد2070291512051335

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية الزهراء للبناتعلميازهار سعد لفته جبار2071291512051010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية السماوة للبنينعلميزين العابدين جاسم عبد جابر2072291511003168

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية األنوار المختلطةعلميعبد الحميد علي مانع طاني2073291511107056

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية األنوار المختلطةعلميستار جابر كاظم فرحان2074291511107037

84 من 61صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454االعدادية المركزية للبنينعلميرسول حمود زبيدي ساهي2075291511007181

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية الرميثة للبناتعلمينبأ مذكور عبد شبلي2076291512057204

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية القلم المسائيةعلميليث غضنفر ابراهيم اسماعيل2077291511151145

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450ثانوية األنوار المختلطةعلميعلي عبد عيال باصي2078291511107063

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية القلم المسائيةعلميمحمد راضي فرحان خباط2079291511151160

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية الثقلين للبنينعلميمحسن دحلس دخل شبيلي2080291511009133

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية األنوار المختلطةعلميمسعد حماد كاظم ايدام2081291511107079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميعلي عويز بجاي عبد2082291511008048

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمرتضى علي فالح عطشان2083291511005178

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية االيمان للبناتعلميفاطمه محمد رهيف خماط2084291512061046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية القلم المسائيةعلميعالء سلمان مطشر قيطان2085291511151107

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية ابي العالء المختلطةعلمياكرم ذياب داخل كاظم2086291511109006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية القلم المسائيةعلميرزاق والي عبد جبير2087291511151071

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الوفاء للبناتعلميرقيه جاسم هالل جواد2088291512058029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الرميثة للبناتعلميزينه عالء عبد عوده2089291512057141

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية السماوة للبنينعلميميثم محمد جعاز عبد الزهرة2090291511003430

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الثقلين للبنينعلميياسر كاظم محمد حسين2091291511009192

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميحنين علي حسين عباس2092291512050031

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزهراء مهدي سالم عمران2093291512050046

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية القلم المسائيةعلميعايد فرج حافظ نساف2094291511151087

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحسين رحيم عبد هللا حمد2095291511005050

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد هللا ستار شالش2096291511007373

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406االعدادية المركزية للبنينعلميبدر شاكر سميدة تيالن2097291511007073

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية القلم المسائيةعلميصادق جاسم عويد دنان2098291511151079

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402االعدادية المركزية للبنينعلميالمرتضى رحيم عطيه تايه2099291511007053

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد مجيد عبد الخضر شنيت2100291511004136

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية السماوة للبناتعلميهدى خالد فاضل هالل2101291512052256

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الزهراء للبناتعلميسمية سعدي عبد صالح2102291512051218

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية الزهراء للبناتعلميشهد نزار ابراهيم سلمان2103291512051224

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية الرميثة للبنينعلميحسين كريم داخل عبطان2104291511002081

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519االعدادية المركزية للبنينعلميحليم حميد زبيدي ساهي2105291511007153

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية االيمان للبناتعلمياسالم علي محمد هاني2106291512061004

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية السماوة للبناتعلميأديان محمد جبار محمد2107291512052003

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية المثنى للبنينعلميمرتضى كريم عبد هللا لفلوف2108291511004141
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميسرى رياض ظاهر نصيف2109291512050065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة عقيل محمد صالح2110291512051261

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد سعود جايد مشكور2111291511007020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية األنوار المختلطةعلميحميد واجد عيدان واجد2112291511107024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية الزهور للبناتعلميغفران نعيم ناصر راضي2113291512062026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385اعدادية ابن حيان المختلطةعلميخالد عبد االمير حاجم لفلوف2114291511100100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية األنوار المختلطةعلميحسين سماري هادي عطشان2115291511107021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الثقلين للبنينادبيقاسم توفيق جبار محمد2116291521009131

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد ماجد حمود صبار2117291521001017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمهدي صالح نظيف هديرس2118291521106056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياالء محمد عبد الكريم حمود2119291522059002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية التآخي للبنينادبيخالد عدنان كامل عالج2120291521018009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيسجاد عطاهللا جندي عبد2121291521153084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيشفاء غالب عجمي جبار2122291522064043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر سلمان نعاس راضي2123291521001073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء صالح وادي ميزر2124291512051100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميعلي حسين ضاحي حمود2125291511008047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية االندلس للبناتعلميافراح علي عطيه مهدي2126291512053015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية السماوة للبنينعلميحسين رمضان فيصل عطشان2127291511003108

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية الوالية للبناتعلمياخالص داهود حمد عبود2128291512067001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية الزهور للبناتعلميفاطمة ايوب حسن رمزي2129291512062027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحوراء شناوه والي مخرب2130291512100022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية ابن حيان المختلطةعلميكاظم هزبر شايع رفاس2131291511100196

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء فاضل نعمة عبد الحسين2132291512052113

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية السماوة للبنينعلميمرتضى ابراهيم حسين هالل2133291511003379

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية القلم المسائيةعلميوليد خالد جاسم محيميد2134291511151213

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية المستقبل للبنينعلميأحمد جبار خضير محمد2135291511019002

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية القلم المسائيةعلميحليم نايف حاوه متعب2136291511151062

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية ام البنين للبناتعلميبنين حسن علي جفات2137291512055032

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياسحاق كاظم بشير عليوي2138291511005018

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الرميثة للبناتعلميدنيا ابراهيم مليوخ عطيه2139291512057088

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينعلميمرتضى محمد فزاع وريور2140291511153064

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411االعدادية المركزية للبنينعلميعباس صبحي زغير عبد2141291511007252

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667ثانوية االندلس للبناتعلميأيمان خالد رسول عبجل2142291512053008
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية السماوة للبنينعلميكرار هادي جواد حريجة2143291511003326

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية النجاة للبناتعلميهاجر رزاق بريهي عبود2144291512071087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647ثانوية ام البنين للبناتعلميايمان نجيب موسى علي2145291512055023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميانتصار جالب مجيد عرمان2146291512059005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640ثانوية االندلس للبناتعلميأبتهال فرهود كاظم فرهود2147291512053001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638ثانوية االندلس للبناتعلميمكارم مهدي رزاق ثامر2148291512053075

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية السماوة للبنينعلميحيدر جالل عبد الكريم صاحب2149291511003140

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية ابن حيان المختلطةعلميماجد جفات دوخي نعمه2150291511100212

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية المثنى للبنينعلميعلي حيدر حسين محمد علي2151291511004098

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650االعدادية المركزية للبنينعلمييونس فالح مطير جبر2152291511007460

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644االعدادية المركزية للبنينعلميعلي رزاق مزعل جبار2153291511007285

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية الرميثة للبنينعلميعباس عالوي عبد الزهرة خشان2154291511002149

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية السماوة للبنينعلميمرتضى صالح مهدي منور2155291511003381

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي مجلي صخل محمد2156291511002200

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622ثانوية السلمان المختلطةعلميحبيب علي زكم دحام2157291511101003

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية الثقلين للبنينعلميسجاد جميل شعيوط عبود2158291511009070

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعلي تكليف محسن حمدان2159291511100161

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميهيثم جاسم عناد حسين2160291511008079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية القلم المسائيةعلميمنتظر حسن علي يوسف2161291511151193

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية السماوة للبنينعلميفالح حسن عبادة ابراهيم2162291511003302

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية المثنى للبنينعلميجبار رحيم عالج فرحان2163291511004030

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية الرميثة للبنينعلميعقيل كريم عبد كشيش2164291511002166

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد الحسين نجم عبد الكريم2165291511007371

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميصادق حاتم خلف راضي2166291511005082

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الثقلين للبنينعلمياحمد رحيم خضير جكجيك2167291511009004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الرميثة للبنينعلميصايل عبد العباس ابوخويط حرجان2168291511002135

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية ابن حيان المختلطةعلميحيدر مجيد نعمه علوان2169291511100095

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمصطفى حاتم عطشان حسوني2170291511005182

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمنال مطشر عليوي رطب2171291512100060

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية569اعدادية الرميثة للبناتعلميذكريات جالل عبودي غالي2172291512057091

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية السماوة للبناتعلميرجاء محسن جبر طوكان2173291512052079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562ثانوية النجاة للبناتعلميوفاء درة عذاب شايخ2174291512071097

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561ثانوية السماوة المسائية للبناتعلميامال عبادي جبار عبد السادة2175291512160005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية الثقلين للبنينعلمياحمد صباح دخن ناصر2176291511009007
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية السماوة للبنينعلميحسين عباس ناهي عبود2177291511003111

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد جواد كاظم علي2178291511009137

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميزينب محمد رزاق عباس2179291512065026

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630ثانوية األنوار المختلطةعلميسجاد كاظم وبدان هداد2180291511107039

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلمياكرم حكم كريم دويني2181291511013002

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية الرميثة للبنينعلميعبد الرحمن حاتم صعيب مسير2182291511002154

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626.9ثانوية رقية للمتميزاتعلميزهراء ستار حسان طاهر2183291512076012

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية السماوة للبناتعلميريهام قاسم صاحب حزام2184291512052101

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية الزهراء للبناتعلميجنات سعد حسن هادي2185291512051086

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الرميثة للبنينعلميمصدق ماجد غافل عبيد2186291511002309

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية ابن حيان المختلطةعلميميثاق كاطع منشد عويز2187291511100275

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597اعدادية السماوة للبنينعلميعلي باسم والي هداد2188291511003232

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب عبد المهدي صكبان ودود2189291512051183

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية السماوة للبناتعلميايات رياض ممنوع مكطوف2190291512052029

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية الثقلين للبنينعلميمسلم رحيم مدلول خضور2191291511009166

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية527ثانوية االندلس للبناتعلميافراح وضح كعيم جابر2192291512053016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439االعدادية المركزية للبنينعلميخالد محمد حميد محسن2193291511007169

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين محمد جاسم مطر2194291512051067

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الرميثة للبناتعلمياسيا قابل كاظم بردان2195291512057011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي كاظم عبد الحسين عبد2196291511005128

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية ابي الفضل العباس للبنينعلميناجح حيدر شعالن حسن2197291511022034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية ابن حيان المختلطةعلمييوسف محسن مطر علي2198291511100298

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية523اعدادية السماوة للبناتعلميميالد مجيد خضير طاهر2199291512052220

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء سالم جبار حسوني2200291512051099

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية السماوة للبنينعلميمرتضى محمد عبد غازي2201291511003389

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب شهيد عبد هالل2202291512051181

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الرميثة للبنينعلميطالب سعد عزيز شعالن2203291511002141

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الثقلين للبنينعلميطالب محسن كشاش دحام2204291511009082

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الثقلين للبنينعلميكرار رحيم جبار مايس2205291511009124

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية السماوة للبنينعلمياسامة حسن هادي عباس2206291511003039

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية السماوة للبنينعلميعلي يوسف شبالن جاسم2207291511003286

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية ابن حيان المختلطةعلميفاطمه شرف سعد زغير2208291512100054

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميدعاء عبد االمير عباس محمود2209291512050037

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية األنوار المختلطةعلميقيصر مهدي سلمان رميح2210291511107067
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الخنساء للبناتعلميسهام لفته كاين محمد2211291512056074

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الرميثة للبناتعلميهبه كامل نعمه عباس2212291512057227

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميجعفر عبيد فرحان بطاح2213291511005034

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية السماوة للبنينعلمينصير نصرت علي اسماعيل2214291511003435

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الوفاء للبناتعلميطيبه سعد محمد محيل2215291512058049

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المثنى للبنينعلمياحمد محمود عبد حسن خماط2216291511004011

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميعلي دخيل عبيد سلمان2217291511016038

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية ابي الفضل العباس للبنينعلميحبيب علي محمد خضير2218291511022007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية السماوة للبنينعلميعلي قاسم جبار عبد2219291511003269

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميبشائر هالل عبد علوان2220291512059007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميمرتضى جابر حمود سراج2221291511016059

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميزهراء حازم ارحيم شالب2222291512065021

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية األنوار المختلطةعلمياحمد جابر خلف عطيه2223291511107002

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية المستقبل للبنينعلميمحمد صفاء نوري فنجان2224291511019042

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعدنان محسن مجبل عبيد2225291511100154

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى رافد مجيد جاسم2226291511003394

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429االعدادية المركزية للبنينعلميعباس منذر عبد العباس عبد2227291511007255

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية القلم المسائيةعلميمرتضى جبر نعمة لزام2228291511151176

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الزهراء للبناتعلميايمان حسين كاظم محيميد2229291512051047

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427االعدادية المركزية للبنينعلميجعفر منصور ربح متعب2230291511007091

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الزهراء للبناتعلميبتول رزاق ناجي حمزة2231291512051053

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية السماوة للبنينعلميحسنين عادل مجيد جاسم2232291511003095

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميمخلد سالم كريم ناصر2233291511016057

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعبير ناظم مدلول حمزه2234291512100048

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية السماوة للبنينعلميامير فاضل هاني طاهر2235291511003052

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية االيمان للبناتعلميفاطمه كاظم عبد الخضر عودة2236291512061045

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية السماوة للبناتعلميسرى احمد جابر عبد الحسين2237291512052148

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميسالي مشتاق خضير حسين2238291512065028

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية ابي العالء المختلطةعلميمرتضى باسم كريم محمد2239291511109064

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي سلمان فليح حسن2240291511002188

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الزهراء للبناتعلمينور الهدى رعد كاظم فزاع2241291512051304

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430االعدادية المركزية للبنينعلميمقداد سعدون شنين خليف2242291511007420

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430االعدادية المركزية للبنينعلميشعالن ريسان فيصل موسى2243291511007217

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الوفاء للبناتعلميبنين علي مسير عبد2244291512058014
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429االعدادية المركزية للبنينعلميعادل كامل ثجيل حزام2245291511007233

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية القلم المسائيةعلميعلي كاظم جياد جابر2246291511151120

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الخنساء للبناتعلميدعاء شاكر نعمه كاظم2247291512056039

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية السماوة للبناتعلميرنين وحيد حربي عباس2248291512052095

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميحنان شريف كريم عبد علي2249291512050029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427االعدادية المركزية للبنينعلميعلي حسين كاني جابر2250291511007277

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الرميثة للبناتعلميزينب رزاق ناصر حسين2251291512057128

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية القلم المسائيةعلميحيدر عادل عبد الحسن راضي2252291511151064

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الرميثة للبنينعلميمهدي صالح حسن خليفة2253291511002325

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية ابي العالء المختلطةعلميمحمد صباح شاكر رويضي2254291511109059

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الخنساء للبناتعلميانعام عبد العالي مديح حسن2255291512056018

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميسبأ رزاق عطاوي دبوس2256291512050062

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية السماوة المسائية للبناتعلميحنان محمد حمزه جابر2257291512160009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية السماوة للبنينعلميحسين محسن مطير سلمان2258291511003129

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميعبد الساده عواد ضاحي محيسن2259291511008044

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الرميثة للبنينعلميأحمد كاظم جبار ابوسبع2260291511002011

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الزهراء للبناتعلميسراب عبد الهادي عبيد هميل2261291512051208

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية السماوة للبناتعلميفاطمة خليل ابراهيم جاسم2262291512052183

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية ابي العالء المختلطةعلميمرتضى عادل مدلول حربي2263291511109065

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميياسر نعيم كاظم جبار2264291511008083

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية السماوة للبناتعلميبنين فرحان عناد عبادي2265291512052052

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المثنى للبنينعلميامير ياسر حسين فرهود2266291511004021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية القلم المسائيةعلميثامر حسين خويط حيوان2267291511151037

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد ناصر حبيب محيبس2268291511003036

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الثقلين للبنينعلميسجاد عزيز عبد حسن2269291511009071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية السماوة للبنينعلميحسين باسم هادي عباس2270291511003100

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الزهراء للبناتعلميبتول علي هليل صياح2271291512051054

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية السماوة للبناتعلميمالذ جواد مكي جوهر2272291512052211

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر كاظم حسان مزعل2273291511007426

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الرميثة للبنينعلميأمير عبد الحليم مجهول عبود2274291511002019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميحيدر حميد جابر ونان2275291511008023

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي صاحب مرعيد عبادي2276291511009106

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الزهراء للبناتعلميحنين سلمان رهيف عجل2277291512051093

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميسندس كاظم فنجان نزال2278291512050068
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية األنوار المختلطةعلميمشعل سعد صحن ركاد2279291511107080

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية االيمان للبناتعلميفرات كسار فرحان عبد الحسين2280291512061048

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد علي عبد الحسن حسن2281291511003025

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية السماوة للبناتعلميايات سالم نصار صبار2282291512052030

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية السماوة للبنينعلميمنتظر فالح حسون علي2283291511003419

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410االعدادية المركزية للبنينعلميليث محمد حمود دويني2284291511007345

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية السماوة للبنينعلميحسين رحيم كريم لزام2285291511003107

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409االعدادية المركزية للبنينعلميعالء حمزه عواد مجلي2286291511007268

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى موسى هادي سوادي2287291511007416

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية ابي العالء المختلطةعلميجمال حمزة احمد جبار2288291511109013

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية القلم المسائيةعلميعبد الرزاق احمد رزيج فرج2289291511151093

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد صالح خليف حمد2290291511003019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية المثنى للبنينعلميفرقان عبد الكريم جاسم عبود2291291511004112

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية األنوار المختلطةعلمياحمد عويد فتيني ادريفش2292291511107009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كاظم حمزه شهد2293291511007303

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الرميثة للبنينعلميسالم صالح مزعل كشيش2294291511002118

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعبد العزيز ارحيم مطير عسكر2295291511005101

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية الزهراء للبناتعلميساجدة عبد اليمة عبود عطيوي2296291512051194

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية السماوة للبنينعلميعلي عبد الحمزة محسن نجم2297291511003262

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميازهار فهد عواد عبد2298291512050004

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الخنساء للبناتعلميبنين علي نعاس كشكول2299291512056026

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميحنين هادي عطيه عبيد2300291512050033

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الزهراء للبناتعلميايات حسين نعمه محمد2301291512051042

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398ثانوية ابي العالء المختلطةعلميخليل عبد الزهرة عطشان خضر2302291511109026

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393ثانوية القلم المسائيةعلميمصطفى محمد عبد الستار علي2303291511151191

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية السماوة للبناتعلميفرحة محمد عبد الحسين عبد هللا2304291512052197

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية389ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميأماني علي حلحل جاسم2305291512059002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية386ثانوية األنوار المختلطةعلميعبد هللا يوسف مطشر فهد2306291511107059

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الزهراء للبناتعلميزهراء غازي فيصل عطشان2307291512051162

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية540اعدادية السماوة للبنينعلميغزوان جاسم نصيف جاسم2308291511003295

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528ثانوية الخنساء للبناتعلميحوراء شاكر جريمخ داخل2309291512056038

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية526اعدادية الوفاء للبناتعلميحوراء علي هادي بجاي2310291512058022

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية526اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد يحيى سعيد نجم2311291511003377

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية524اعدادية السماوة للبنينعلميعلي رعد سالم حسن2312291511003251
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية524اعدادية ابن حيان المختلطةعلميبهاء ردام حازم مايع2313291511100046

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية522االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد ابو سوده حسن عويجل2314291511007005

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية521اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد صباح عبد الحسين محمد2315291511003353

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية521ثانوية القلم المسائيةعلمياحمد جاسم محمد شتام2316291511151003

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميضياء علي كاطع هالوي2317291511005090

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميسيف سعد جبر عبد الحسين2318291511005079

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية ابن حيان المختلطةعلمينور علي يوسف حسين2319291512100064

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية الوفاء للبناتعلميزينب خالد ظاهر كاطع2320291512058039

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية ابي تمام المختلطةعلميفاطمة كامل ثجيل فتنان2321291512106015

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية المثنى للبنينعلميحسين عالوي مسير حسون2322291511004046

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزهراء حسين هادي علي2323291512050043

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية االيمان للبناتعلميزهراء حسين ذباح عبد2324291512061031

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية المثنى للبنينعلميعلي نبيل سوري خضير2325291511004104

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية القلم المسائيةعلميقاسم فرحان جاسم عليوي2326291511151135

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الوفاء للبناتعلميدعاء كاظم جواد عبد2327291512058025

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميمهدي كامل نعمه كاظم2328291511016063

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتعلميتبارك علي جعيب خفيف2329291512065005

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية الزهراء للبناتعلميعذاري حيدر جوده وادي2330291512051239

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484ثانوية ام البنين للبناتعلميدعاء محمد كامل كشاش2331291512055047

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية الزهور للبناتعلمينور سلمان علي حمادي2332291512062034

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية ابي العالء المختلطةعلميمرتضى ناظم فضيل حسن2333291511109067

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميكرار حسن دخيل عطيه2334291511016044

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميعقيل داخل عليوي ملوح2335291511016031

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية المثنى للبنينعلميعباس كاطع عبد حتيت2336291511004088

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479االعدادية المركزية للبنينعلميريسان عجه ناهي عباس2337291511007188

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميعباس محمود خوام مجهول2338291511008043

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الثقلين للبنينعلميهيثم كريم عبد االمير منيعم2339291511009186

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية ابن حيان المختلطةعلميسالم ساجت بذوت لويذ2340291511100127

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية السماوة للبناتعلميزينب علي جبار عبود2341291512052131

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة حميد عبد الحسين شهيل2342291512051253

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية السماوة للبنينعلميمحسن سنان حسن علي2343291511003335

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية ام ابيها للبناتعلميغصون محمد خوين عيسى2344291512070008

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الرميثة للبنينعلميسجاد سلمان جماح مظلوم2345291511002109

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية السماوة المسائية للبناتعلميسرى نعيم متعب سلمان2346291512160018
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد كاظم عبيد سوادي2347291511007041

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الرميثة للبناتعلمينور حاتم كاظم مدلول2348291512057213

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472ثانوية ابي العالء المختلطةعلميتحسين علي مجلي حمود2349291511109010

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية السماوة للبناتعلميحوراء احمد عزوز مري2350291512052066

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية القلم المسائيةعلميكرار علي حسين ناصر2351291511151140

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية المثنى للبنينعلميماجد راجي بخيت طالب2352291511004126

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الرميثة للبنينعلميحسن مجيد خضير غانم2353291511002058

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470االعدادية المركزية للبنينعلميامير محسن جادر حسن2354291511007062

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الزهراء للبناتعلميسبأ سعد عواد عطية2355291512051205

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية السماوة للبناتعلميحوراء رياض عبد الرضا نعوم2356291512052069

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر نجم عبد هللا جابر2357291511007163

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية الخنساء للبناتعلميزهراء عبد الكريم هالل عزيز2358291512056058

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية االيمان للبناتعلميمعالي كاظم كتاب ازيرج2359291512061052

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الرميثة للبنينعلميأمير جبل كاظم عبود2360291511002017

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية االيمان للبناتعلميفاطمة الزهراء محمد حسين كاطع2361291512061043

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية السماوة للبنينعلميحسنين جبار خضير محمد2362291511003094

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية المسجد النبوي للبنينعلميعبد هللا كاظم حسين خوان2363291511016030

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية السماوة للبنينعلميعلي اسعد هادي كاظم2364291511003228

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية االيمان للبناتعلميرحاب كريم خزيان ضاحي2365291512061028

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية ام البنين للبناتعلميافراح حمزة عباس صالح2366291512055016

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية االيمان للبناتعلميفاطمة قيصر حمزة فياض2367291512061044

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الزهراء للبناتعلميوفاء أياد غازي حنون2368291512051344

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية السماوة للبنينعلميمنتظر فالح كاظم كاطع2369291511003420

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية السماوة للبنينعلميزين العابدين ستار حميد عاجل2370291511003170

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية األنوار المختلطةعلميوليد عايد زغير مانع2371291511107088

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الزهراء للبناتعلميميسم خالف سويف مناحر2372291512051294

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية األنوار المختلطةعلميسجاد عدنان اجيمس مرهج2373291511107038

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الرميثة للبنينعلميابراهيم غانم محسن ابراهيم2374291511002027

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الرميثة للبناتعلمياستبرق باقر جاهل حداوي2375291512057007

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية المثنى للبنينعلميمحمد حميد سويد ناطور2376291511004129

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية السماوة للبنينعلميعلي مقصد يوسف محسن2377291511003276

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمجيد زراك محمد عبد2378291511100218

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية المستقبل للبنينعلميجعفر احمد حماده عزيز2379291511019011

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميياسر منشد حسن طشحيل2380291511008082
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الوفاء للبناتعلميتبارك علي جواد كاظم2381291512058016

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية ابي تمام المختلطةعلميحيدر جاسم صويح حنون2382291511106010

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميسحر حسين صكبان فرحان2383291512050064

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية االندلس للبناتعلمينبأ كتاب محمد علي هادي2384291512053077

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعلميكامل محمد بزون حميدي2385291511008058

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الرميثة للبناتعلميانوار جاسم محمد جبار2386291512057031

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية ابي تمام المختلطةعلميساره خالد كامل ثجيل2387291512106011

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الزهراء للبناتعلمياالء ليث حمودي جاسم2388291512051030

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمييوسف رحيم لهواك عواد2389291511005200

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية المثنى للبنينعلميجابر كامل فاضل عباس2390291511004029

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحامد علي خضير عطيه2391291511005044

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميازهار شاكر موتان جهاد2392291512059003

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينعلمينزار جاسم دويج عبد2393291511153074

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الوفاء للبناتعلميهبه اسماعيل ساجت خشان2394291512058074

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية ابن حيان المختلطةعلميختام ناصر عبد سالم2395291512100026

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448االعدادية المركزية للبنينعلميساجد كريم منصور صوفي2396291511007195

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبلقيس تركي عطيه شبيب2397291512050019

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية علي األكبر المختلطةعلميزينب حسن علي حاجي2398291512105007

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمياساور محمد ناصر حسين2399291512059004

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447االعدادية المركزية للبنينعلمينهاد ناظم جبير عبد2400291511007437

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الرميثة للبناتعلميسليمه رحيم عبد سوادي2401291512057153

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية القلم المسائيةعلمييوسف سنان طه محمد زكي2402291511151219

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية النجاة للبناتعلميحنان سالم كاظم ديلي2403291512071022

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الزهراء للبناتعلميفاطمة لطيف محمد داود2404291512051264

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية ام البنين للبناتعلميراقية شاكر حميد عاجل2405291512055049

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية االيمان للبناتعلميامل جمال حمود ذباح2406291512061010

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية السماوة للبنينعلميكرار جفات بريد دحام2407291511003318

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الزهراء للبناتعلميزينب لفته جبار سعد2408291512051188

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية السماوة للبناتعلميتبارك علي مكي طه2409291512052057

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد وحيد مهدي زغير2410291511002291

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية السماوة للبناتعلميسليل ثائر كاظم عباس2411291512052149

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية ابي العالء المختلطةعلميابراهيم عبيد خويالن لهمود2412291511109001

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية السماوة المسائية للبناتعلمينور هيثم حسن محمد2413291512160028

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمروه حيدر هاشم نور2414291512100059
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ستار جبار حسن2415291511007289

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية االندلس للبناتعلميساره فاضل ضجر صياح2416291512053053

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443االعدادية المركزية للبنينعلميكاظم سعود صيدان حزام2417291511007329

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الزهراء للبناتعلميحوراء ناظم جفجير عيدان2418291512051103

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميسجاد فالح عبد الحسن سكر2419291511013014

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الوفاء للبناتعلميعبير علي حسن كاظم2420291512058051

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية ابي تمام المختلطةعلمياآلء رحمن غياض شتيوي2421291512106004

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الزهراء للبناتعلميعلياء عبد الكريم عبيد هميل2422291512051242

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الرميثة للبنينعلميعلي جريمة عبيد زغير2423291511002175

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية السماوة للبنينعلميعلي مهدي مطر صايل2424291511003279

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية السماوة للبناتعلميصبا صباح هاشم محمد2425291512052162

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياثير خالد حسن كاظم2426291511005002

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441االعدادية المركزية للبنينعلميعباس ناظم عبد الخضر حميدي2427291511007256

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية السماوة للبناتعلميزهراء مسلم شنان جبار2428291512052120

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الرميثة للبنينعلميأحمد كريم دخيل عبد الحسين2429291511002012

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الرميثة للبنينعلميحيدر محمود كامل منشد2430291511002093

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية ام البنين للبناتعلميامنة فليح حسن سفاح2431291512055021

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبنين علي حسين عباس2432291512050023

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية السماوة للبنينعلميعلي عقيل هالل حمزة2433291511003266

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد االمير حمود وازي2434291511007027

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عباس هاشم محمود2435291511007026

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميامير حسين جبير حيمر2436291511005022

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية السماوة للبنينعلميكاظم علي كاظم كحويش2437291511003314

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية األنوار المختلطةعلمياحمد خنيجر عبد هللا خاشي2438291511107003

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعلي موتان حلو جالي2439291511100174

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي داخل كاظم محمد2440291511009102

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية السماوة للبناتعلميسارة كساب جابر عبد الحسين2441291512052143

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية ابن حيان المختلطةعلميخديجه عبد الكريم حميد محسن2442291512100027

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438االعدادية المركزية للبنينعلميخير هللا حسين طاهر جابر2443291511007174

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياسحاق عبد ياسين الفي2444291511005017

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الخنساء للبناتعلميزهراء رعد سوادي مجيد2445291512056056

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية السماوة للبناتعلميايمان محسن صخير حسين2446291512052038

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية السماوة للبنينعلميعلي عامر محمود عطية2447291511003260

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية ابن حيان المختلطةعلميريسان عبد هللا هماش عبد الحسين2448291511100117
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية المثنى للبنينعلميحسين عبد الرزاق كايت فاني2449291511004045

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية االيمان للبناتعلميفاطمه ناظم عيدان محمد2450291512061047

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الرميثة للبنينعلميمحمد قاسم عبد االمير كاظم2451291511002283

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية النجاة للبناتعلميلمى باسم كامل سلمان2452291512071070

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية ام البنين للبناتعلميعطاء حسن طاهر فليح2453291512055100

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الرميثة للبناتعلميفاطمه ماجد ديوي عباس2454291512057190

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلمينور جاسم عاجل علوان2455291512050097

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ابن حيان المختلطةعلميعلي حسين عبد العالي ساجت2456291511100167

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ابن حيان المختلطةعلميانور اسماعيل سوادي احمد2457291511100039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميعلي ناصر سلمان جبار2458291511013024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي ساجد عبد الحسين دخيل2459291511005123

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الزهراء للبناتعلميبنين عبد النبي اجباري داخل2460291512051063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الرميثة للبناتعلميغدير كريم سلمان لفته2461291512057183

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418االعدادية المركزية للبنينعلميسعد جساب عناد صكر2462291511007209

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الرميثة للبنينعلميمحسن محمد عناد تبن2463291511002262

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمنتظر فاهم حميد حمود2464291511100266

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينعلميمحمد حسين عبدعلي حمد2465291511153053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمرتضى نجم عبد هللا علي2466291511005179

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية المستقبل للبنينعلميعقيل حمود خضر حبوب2467291511019030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432االعدادية المركزية للبنينعلميداود سلمان زغير عباس2468291511007175

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية التآخي للبنينادبيفيصل محمد مزعل عناد2469291521018032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الثقلين للبنينادبيحاتم حسين حاتم محمد2470291521009041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيانتظار عبد الحسن موسى عمران2471291522064011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيطاهر جابر خضير عباس2472291521016063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيسيف الدين احسان حربي عليوي2473291521017041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية البدور للبناتادبيعذراء ادخيل مهدي جفات2474291522072076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية الخنساء للبناتادبيعلياء صالح لفته عذافه2475291522056061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الرميثة للبناتادبيهدى منذر كامل فريخ2476291522057087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي ساجد جعفر علوان2477291521010095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي مؤيد دواس عامر2478291521009120

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاطمة رزاق عبد الكريم حاجم2479291522059021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية ام سلمة للبناتادبيصفا عادل صادق جعفر2480291522060121

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية البسملة للبناتادبيرفاف حسن رهيف نايف2481291522069027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيوائل ثجيل جاسم محمد2482291521153211
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية خديجة للبناتادبينور سعد عوض كاظم2483291522066051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية المثنى للبنينادبيصفاء محمد ناجي عبد عيسى2484291521004120

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية الكرامة للبناتادبيأيمان عدنان عبد االمير محمد2485291522074014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية السماوة للبنينعلميحسين علي جليل هادي2486291511003116

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الرميثة للبناتعلميرقيه عبد هللا عبد طاهر2487291512057103

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية القلم المسائيةعلميمصطفى علي مظلوم شنابه2488291511151186

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد حسن مطر حسن2489291511007010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميماجد ذباح شايع بطوش2490291511005157

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميمصطفى لزام عبد هللا شاهر2491291511005185

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية السماوة للبنينعلميعلي يعرب حمزة مطر2492291511003285

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الثقلين للبنينعلميحمزة ساجت جبار عباس2493291511009051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الزهراء للبناتعلميشيماء حرب جاسم حمد2494291512051227

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الخنساء للبناتعلميعهد صعيب مديح حسن2495291512056086

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الرميثة للبناتعلميانعام مديح جبح دحام2496291512057027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية القلم المسائيةعلمياحمد محمد فضيل جبار2497291511151027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية السماوة للبناتعلمياية حسين ساجت مسير2498291512052031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميبشائر باسم جابر منشد2499291512050018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الخنساء للبناتعلميتهاني عظيم جاهل ارحيم2500291512056033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية االيمان للبناتعلميايات سعد مجدي منشد2501291512061014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية السماوة للبناتعلميسناء منصور ابوحسين كصاب2502291512052150

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الخنساء للبناتعلميهيام عمار ابو شمخي شلتاغ2503291512056114

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الخنساء للبناتعلمياسراء مطشر عبد هللا محمود2504291512056005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية االيمان للبناتعلميعذراء ياسر مدلول ياسر2505291512061041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية ابن حيان المختلطةعلميورود فرحان طارش حمود2506291512100070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المثنى للبنينعلمياكرم عدنان حسين فرهود2507291511004018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416االعدادية المركزية للبنينعلميعلي طالب لفته فنغش2508291511007296

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية السماوة للبناتعلميرواء مؤيد كاظم حسن2509291512052097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية528ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمة حسين كامل حسن2510291512055104

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية485ثانوية األنوار المختلطةعلميبدر طارش درعان جبار2511291511107010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية الرميثة للبناتعلميبنين صالح كريم جبار2512291512057050

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعلي حسن حرب حسين2513291511005117

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية النجاة للبناتعلميرويده عالوي حسين فضل2514291512071034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الرميثة للبناتعلميغدير عبد الحسن ابو شنين عبد الظاهر2515291512057182

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االعتماد للبنينادبيمنير فوزي غانم ماشي2516291521010157
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية االندلس للبناتادبيهدى عماد جبار رديف2517291522053046

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية البدور للبناتادبييسرى ياسر خضير شاتي2518291522072114

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعقيل جبار زغير كشيش2519291521109068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين مطر عفات فتيني2520291521021027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر عطيوي حجيل مطر2521291521104034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية التآخي للبنينادبيابراهيم فاضل عبد علي عبد هللا2522291521018002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمهدي هشام صاحب شمخي2523291521001213

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية االندلس للبناتادبيضحى مرتضى جابر صالح2524291522053032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الوفاء للبناتادبيافراح حميد عباس جعيول2525291522058004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر قابل نافع عفن2526291521001076

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المثنى للبنينادبيعباس محمد ناجي محمد علي2527291521004137

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية القلم المسائيةادبيحسين سليم ايدام حسين2528291521151062

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب فالح حسن وحيد2529291522059013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية عين الحياة للبنينادبيكاصد حسن لفته خضر2530291521014116

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي سالم محيل كون2531291521008043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المثنى للبنينادبيعبد الستار رائد قدوري جميل2532291521004138

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية البسملة للبناتادبيغفران مؤيد راتب ياسر2533291522069039

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية العدالة للبنينادبيسالم ناجح مشمش شمخي2534291521104046

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحسن شهيد مسير صكر2535291521021068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياحمد عالوي مالجي عبد الخضر2536291521016005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد شاكر مجهول بطوش2537291521009007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد عويز زغير ياسر2538291521009154

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد عباس دخيل عبد الحسين2539291521010128

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الثقلين للبنينادبيبارق فالح طخاخ ظاهر2540291521009029

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعماد عايد عناد فرحان2541291521109082

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعمار ياسر والي حامد2542291521008049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى قاسم عبد العباس جخام2543291521004240

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه محمد احمد محمد2544291522058053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء طالب مكي زغير2545291522058020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرباب مزيهر عور عواد2546291522059006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الكرامة للبناتادبيرواء علي مطر مفتن2547291522074033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الكرامة للبناتادبيزينب سالم مجيد حبيب2548291522074044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية السلمان المختلطةادبيمحمد موسى محمد مايوس2549291521101016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية العدالة للبنينادبيراجح نعيمه حمزه محمد2550291521104040
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المجد المسائيةادبياحمد سالم عجة حسون2551291521152007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية ابي تمام المختلطةادبينهاد قاسم سوادي فرحان2552291522106019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية االعتماد للبنينادبيزياد حمود حسين جبين2553291521010058

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المثنى للبنينادبيحسين عادل فاضل عباس2554291521004071

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيرعد حميد راهي عبد هللا2555291521001088

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية المثنى للبنينادبينبيل سعد راهي عبد هللا2556291521004250

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الرميثة للبناتادبيانفال فالح حسن شاكر2557291522057009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الكرامة للبناتادبيزهراء محمد ستار نعمه2558291522074041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية ابي العالء المختلطةادبيفاهم حسن عليوي عبد2559291521109089

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية القلم المسائيةادبيمصطفى نعيم عبد غريب2560291521151263

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية البسملة للبناتادبيهناء كريم جخيم جاسم2561291522069059

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الثقلين للبنينادبياسعد حاتم شعيوط عبود2562291521009018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبياحمد عباس جبار نذير2563291521006005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المثنى للبنينادبيفاهم خطار جوده صفوك2564291521004186

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية االعتماد للبنينادبيسيف عادل جبار عبد نور2565291521010066

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المثنى للبنينادبيحسين جعفر ابراهيم عباس2566291521004068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المثنى للبنينادبيضياء حسن كريمش كاظم2567291521004125

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد موسى عبد شاكر2568291521001185

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمسلم عبد الكاظم شايع خضر2569291521016108

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيمحمد حسين جميل ابراهيم2570291521017067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية خديجة للبناتادبيابتهال حمزه جاسم حمد2571291522066004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد اسماعيل عباس راضي2572291521004202

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيعباس قيس طواش علي2573291521012019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية المثنى للبنينادبيأحمد حميد زعيج حسين2574291521004004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الرميثة للبناتادبياعياد عبد الحمزه عبد المهدي غاوي2575291522057004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية عاتكة للبناتادبياالء جبر محمد جبر2576291522063013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيشيماء صالح موسى عجة2577291522059017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الخنساء للبناتادبينور مطشر عبد هللا محمود2578291522056079

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبينور عماد كاظم عزيز2579291522064068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيأنوار رحيم طاهر محمد2580291522064001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية النجاة للبناتادبيشفاء فيصل حطحوط حمود2581291522071026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية البسملة للبناتادبيزينب عبود ضيدان شوجه2582291522069030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيراضي شهاف مفتن شياع2583291521110006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية المثنى للبنينادبيمنتظر كالف خضير حمزه2584291521004245

84 من 76صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الحر الرياحي للبنينادبيمخلص كريم كزار هالص2585291521012037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيتمارة رعد عبد علي2586291522050019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبياحمد حسن محمد عاشور2587291521017006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية ام سلمة للبناتادبيخلود رحيم غالي شلوت2588291522060071

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الكرامة للبناتادبيأسراء فيصل شناوي عبد الصاحب2589291522074007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية ام سلمة للبناتادبيرواء جواد كاظم حسين2590291522060081

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيليلى ساير خضير عباس2591291522050078

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية ابي العالء المختلطةادبيحسن عايد عناد فرحان2592291521109032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيزينب علي حسن علي2593291522064031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية البدور للبناتادبيمنتهى كامل عطشان خشان2594291522072090

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيياسين عطيه فرحان غايب2595291521006059

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحيدر لزام محمد جبر2596291521011023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد صبحي نجم عبد2597291521004212

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيسعدي سعران كريدي دحام2598291521001096

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيميثم عزيز غاوي غافل2599291521001216

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية عاتكة للبناتادبيمريم باسم عزيز عبد هللا2600291522063044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية ابن حيان المختلطةادبيحسن عجه عباس حسن2601291521100037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الرميثة للبناتادبيندى راهي هادي حسين2602291522057078

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحل حسين محل زحول2603291521014130

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية التآخي للبنينادبيسعد ساجت عبد علي ثامر2604291521018014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية االعتماد للبنينادبيمنتظر ظاهر عبد المحسن حويلي2605291521010155

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسيف حيدر حول حمزه2606291521110008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية المجد للبناتادبيرسل عزال منشد ساجت2607291522068011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمسافر كامل ناهي سلمان2608291521106052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية القبلتين للبناتادبينوره أصيفي شارع محمد2609291522073022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية القبلتين للبناتادبيأنوار نعيم عبيد حسين2610291522073002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه رافع ناجي خضير2611291522058052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية المناسك للبناتادبيهبه ناجح جفات لفته2612291522075031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية ابن حيان المختلطةادبيايوب ارواك داخل عفنان2613291521100021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد عبد الكاظم مرهج جبار2614291521001008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الرميثة للبناتادبيرواء تحسين منعم ظاهر2615291522057031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء عواد مطشر عبود2616291522060092

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية التآخي للبنينادبياحمد والي مزعل عناد2617291521018004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الثغر المختلطةادبيتحسين نعيم هنيدي عبد2618291521108002
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية ابي تمام المختلطةادبيصائب عادل سايب رومي2619291521106023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الوالية للبناتادبيميعاد مهدي عبد خضور2620291522067013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الخليج العربي للبنينادبيفيصل عجمي فنجان وناس2621291521021060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيامير حمزه كاظم ثامر2622291521006010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية ابي العالء المختلطةادبيرياض جواد مرهج كريم2623291521109048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية البسملة للبناتادبيغيداء خالد حمزه جفات2624291522069040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410الخارجياتادبينور احمد عبد الشهيد عليوي2625291522401010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية البسملة للبناتادبيخلود عدنان عواد رهيف2626291522069020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين جاسم شيال سبت2627291521009047

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الرميثة للبناتادبيرغد كاظم حمود لذيذ2628291522057028

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية عاتكة للبناتادبينور محمد عبد علي محمد2629291522063052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الكرامة للبناتادبيغفران اسماعيل نعوم خضير2630291522074075

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الكرامة للبناتادبيريفان أمجد منشد حسين2631291522074034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية ابي العالء المختلطةادبيعبد هللا نجم سفر عطشان2632291521109066

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية البسملة للبناتادبيرجاء ماجد الطيف شريف2633291522069023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الرميثة للبناتادبيحميده رحيم كاظم حمد2634291522057019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد عزيز ونان حميد2635291521001009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا محسن مشكور نور2636291521009095

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد حميد مطشر عليوي2637291521001094

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيصالح عامر فليح جادر2638291521001104

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية ام سلمة للبناتادبيانوار حزيم جبار حمود2639291522060031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الرميثة للبناتادبيايات عادل جالوي طابور2640291522057010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية البدور للبناتادبيمريم فرج والي خضر2641291522072085

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء حسين راضي مطر2642291522066025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المثنى للبنينادبيحاتم رحيم جبير حسون2643291521004048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية االيمان للبناتادبيمريم حازم متعب عبد2644291522061036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية القلم المسائيةادبيحيدر عامر جبير عذاب2645291521151082

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيعبير محمد علي محمد2646291522064048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية االعتماد للبنينادبيليث عبد االمير هاشم محمد2647291521010119

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عبد االمير حسين كربل2648291521009049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية ام سلمة للبناتادبياالء ماجد صاحب حزام2649291522060025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية البدور للبناتادبيسحر سعيد نغماش كاظم2650291522072068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية البدور للبناتادبيخمائل كامل ناصر دخان2651291522072043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية االعتماد للبنينادبيامير رزاق هادي وطن2652291521010016
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء حسن هاشم جبار2653291522056038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد غانم ضايف شالل2654291521010008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية االمام زين العابدين للبنينادبيماهر محسن مريح عيدان2655291521015016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيكاظم جواد كاظم جاسم2656291521001151

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية االندلس للبناتادبيهاجر جابر مدلول رزاق2657291522053045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحازم جبير مظلوم شهيب2658291521001037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية السماوة للبنينعلميعزيز جمال كاظم ايدام2659291511003220

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية428االعدادية المركزية للبنينعلميرامي سعد حسين مناحي2660291511007179

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الزهراء للبناتعلميرقية حسين محمد خضير2661291512051132

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الزهور للبناتعلمينور شريف محمد مهدي2662291512062035

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية399االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد ابراهيم كاولي لفته2663291511007350

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية370ثانوية ابي العالء المختلطةعلمياحمد سلمان يوسف ساجت2664291511109003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية359ثانوية األنوار المختلطةعلميكرار جابر دويد عبد2665291511107068

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية ام البنين للبناتعلميزهراء عماد عبد االمير عزيز2666291512055062

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية404االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا كريم غافل واجد2667291511007263

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد هادي عبد جابر2668291521009157

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية خديجة للبناتادبيعهود جاسم منصور حسين2669291522066044

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية عين الحياة للبنينادبيخالد محمد عبد علي مطر2670291521014057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية ام البنين للبناتعلمياسراء راضي ابو حسنه حسن2671291512055008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الوفاء للبناتعلميفاطمه حسين علي مهبول2672291512058054

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلمياجود صباح عيسى شبيب2673291511005003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية ام البنين للبناتعلميدعاء فالح حسن عبد2674291512055046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586الخارجياتعلميحنين حسين حسان مزعل2675291512401001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584ثانوية االيمان للبناتعلميريام كتاب وناس مدلل2676291512061029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636االعدادية المركزية للبنينعلميسالم حسن عذاب لغط2677291511007212

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية المثنى للبنينعلميغيث قاسم شناوه محمد2678291511004110

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميمرام هيثم طه صفاء2679291512050091

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الزهراء للبناتعلمياسماء ريسان رعيد هطي2680291512051019

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593ثانوية التحرير للمتميزينعلميسجاد اسعد جبار عفص2681291511020007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587االعدادية المركزية للبنينعلميهمام احمد عبد الكاظم عيسى2682291511007443

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلميمحمد رياض طالل مظلوم2683291511013030

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية المستقبل للبنينعلميزين العابدين علي نوري منصور2684291511019024

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية السماوة للبنينعلميمصطفى جمال صادق بالو2685291511003393

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية السماوة للبنينعلمياحمد محمد عبد حسين2686291511003033
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية الرميثة للبنينعلميكرار عامر عطية كنوش2687291511002236

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الثقلين للبنينعلميباقر رسام مشير دفار2688291511009024

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عادل خليف حمد2689291511007297

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد زماخ خضير ادهم2690291511007201

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية السماوة للبنينعلميعلي ستار كريم عمار2691291511003253

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد قاسم كاظم موسى2692291511003366

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميرضوان ابراهيم صادق حسين2693291511005070

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الرميثة للبناتعلميكواكب صالح مزعل كشيش2694291512057195

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى سمير جوده عليوي2695291511007409

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية الرميثة للبنينعلميمصطفى جبار عباس كطل2696291511002311

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية فلسطين النموذجية للبناتعلميزينب مرتضى عدنان محمود2697291512050056

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية السماوة للبنينعلميعبد هللا كاظم جياد جابر2698291511003219

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى371ثانوية ام البنين للبناتعلميزهراء علي سلمان راضي2699291512055061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيخلدون ستار منشد شنابه2700291521001085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية القلم المسائيةادبيغيث كاظم نعمه جعفر2701291521151188

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الثقلين للبنينادبيصفاء سوادي مالجي مسير2702291521009080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية القبلتين للبناتادبيهناء حاسن هاشم محمد2703291522073024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الرميثة للبناتادبيهناء ناصر حسين جيثوم2704291522057090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد سفاح غاوي خفيف2705291521021071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية ام سلمة للبناتادبينبأ عالء حسن زيدان2706291522060161

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد جبير كاظم هليل2707291521011055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية خديجة للبناتادبيحنين خضير سوادي متعب2708291522066016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن علي حسن طاهر2709291521001043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي سوادي عطشان كاطع2710291521010096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية االيمان للبناتادبيامل جبار سوادي محمد2711291522061003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الثقلين للبنينادبيامير حسن وحيد كاشي2712291521009022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابن حيان المختلطةادبيحسين جميل عبد االمير نعمه2713291521100039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية البدور للبناتادبيندى عدنان كامل جابر2714291522072094

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المثنى للبنينادبيياسر رحمن كاظم سلمان2715291521004255

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية المثنى للبنينادبيعلي خليل ابراهيم عزيز2716291521004153

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية ام سلمة للبناتادبيباهرة محمد عناد جويد2717291522060036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الوالية للبناتادبينجاة كريم حاتم محان2718291522067014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية خديجة للبناتادبيساره نصير حميد كريم2719291522066034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الكرامة للبناتادبيفرح سعد محمد سلمان2720291522074083
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيسيف عبد الحمزه جبار عليوي2721291521017042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية خديجة للبناتادبيهدى فاضل عباس يوسف2722291522066057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية االندلس للبناتادبيزينب علي ياسين فيروز2723291522053024

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيكرار علي حسين امهنا2724291521001157

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيبشرى فاضل عبد صياد2725291522050013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الخنساء للبناتعلميريام عدنان عبد الصاحب ناصر2726291512056049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمحمد هاني محمد حسيب2727291511100236

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643اعدادية ابن حيان المختلطةعلميمشتاق راهي فرج مشاري2728291511100255

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد كاظم جاسم كواد2729291511003369

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية السماوة للبنينعلميمحمد علي ظاهر حبيب2730291511003359

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميعبد هللا فارس حنتوش منخي2731291511005102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الرميثة للبنينعلميقصي عدنان كاظم فزاع2732291511002230

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية المثنى للبنينعلميمنتظر حيدر حسن عباس2733291511004154

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599اعدادية الوفاء للبناتعلميايمان عبد اللطيف ثامر رداد2734291512058007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598ثانوية ام البنين للبناتعلميدعاء صالح جساس سلمان2735291512055045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595ثانوية االندلس للبناتعلميدعاء عائد تقي عباس2736291512053035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية593اعدادية الرميثة للبناتعلميزهراء سعد عمش عبد2737291512057114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية االندلس للبناتعلميحوراء حميد رشيد خواف2738291512053032

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622اعدادية السماوة للبنينعلميسيف رياض راتب عباس2739291511003184

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية الثقلين للبنينعلميباقر صادق جبر رومي2740291511009025

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية الزهراء للبناتعلميوفاء احمد يونس قنبر2741291512051346

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية السماوة للبناتعلمياسراء يحيى دغيم جبر2742291512052020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614ثانوية األنوار المختلطةعلميصادق جابر كاظم فرحان2743291511107047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612اعدادية الزهراء للبناتعلميسرى نعيم متعب حمادي2744291512051212

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577ثانوية ام البنين للبناتعلمياسراء احمد عاصي ناصر2745291512055006

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الزهراء للبناتعلميضحى سعيد حمزه ضايف2746291512051233

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية الرميثة للبناتعلميفضه عباس عبدعلي محمد2747291512057193

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497االعدادية المركزية للبنينعلميمهدي صالح فزاع وناس2748291511007429

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية الخضر النموذجية للبنينعلميحيدر يوسف هادي كريم2749291511005060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعيد داخل خضر عباس2750291521016084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي عالء نوري فنجان2751291521001137

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية ابي العالء المختلطةادبيحسين حدران عبد الحسين عبد2752291521109037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيفاطمة مسلم محمد حسين عبادي2753291522153005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيزينب علي صالح مهدي2754291522064032

84 من 81صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي ابراهيم حبيب ياسين2755291521001120

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعبد هللا رشيد عبد هللا مريهج2756291521016070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية القلم المسائيةادبيعقيل جليل جاسم شلتاغ2757291521151147

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الثقلين للبنينادبيميثم عمران موسى عناد2758291521009174

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيعبد هللا حسن حيدر حسن2759291521001116

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية االعتماد للبنينادبيمرتضىى نور يوسف صافي2760291521010144

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الرميثة للبناتادبيسجى محمد عيسى محمد علي2761291522057051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيسعد حربي عودة حسابه2762291521001095

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية المثنى للبنينادبيأحمد عذاب كاظم طعيمه2763291521004012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيأدريس كاظم جاسم ياسر2764291521017001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيسعد ساجت كاظم عبد2765291521016051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيعلي كاظم حسن محمود2766291521017054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد فالح سفاح حسوني2767291521001011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية المناسك للبناتادبيرحاب جميل كريم سلمان2768291522075012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية البسملة للبناتادبيوجدان علي كنش كيطان2769291522069060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية االعتماد للبنينادبيعالء يونس خالد جياد2770291521010090

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزينب عبد الحسين جوكي عالي2771291522050049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية التآخي للبنينادبيخليل كاظم عواد علوان2772291521018010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية المثنى للبنينادبيعالء غازي حمزه سبع2773291521004145

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية ام سلمة للبناتادبينور عبد االمير ناهي عبود2774291522060164

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية القلم المسائيةادبيمعتز رحمن كاظم سلمان2775291521151264

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد صادق عبد االمير صاحب2776291521001173

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية الخليج العربي للبنينادبينور الحسين فيصل ريكان كاظم2777291521021078

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية ام سلمة للبناتادبيزمن عبد الكاظم حمزة جواد2778291522060085

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية ابي تمام المختلطةادبيمنتظر جاهل فليح جبار2779291521106054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية المثنى للبنينادبيعلي محمد زغير حسون2780291521004176

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية الوالية للبناتادبيمريم هادي حمود عبد الرضا2781291522067011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الوفاء للبناتادبياكرام كاظم دويم خضير2782291522058005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية ام سلمة للبناتادبيسناء حسين عالوي حمد2783291522060113

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية البدور للبناتادبينغم نعيم جبار رومي2784291522072097

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية ام سلمة للبناتادبيتهاني جابر مطروح شوكان2785291522060053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيحيدر سعد كامل شاكر2786291521017027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية االيمان للبناتادبيصفا سالم عناد هادي2787291522061026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية المثنى للبنينادبيعلي حسين رحيم عيسى2788291521004151
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية البسملة للبناتادبيليلى جهادي جبار خابط2789291522069044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيعلي هادي فرهود خضير2790291521017055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية التآخي للبنينادبيعباس كصاد حميد عبد2791291521018019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه نعيم حمود جابر2792291522069041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب عامر حسين علي2793291522060097

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية المثنى للبنينادبيحسن صفاء حسن بسيطه2794291521004054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية المثنى للبنينادبيعلي كاظم أحمد كاظم2795291521004167

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية ام سلمة للبناتادبيمشاعل احمد عبد صاحب2796291522060152

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية المثنى للبنينادبيعباس جاسم كنكون حاجي2797291521004129

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية التآخي للبنينادبيعباس حمزه عبد لويلو2798291521018018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية ام سلمة للبناتادبيحليمة كريم محسن عبطان2799291522060055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386ثانوية البسملة للبناتادبيياسمين كريم جالب لهمود2800291522069061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية ام سلمة للبناتادبيحنين داخل عريمش عويزي2801291522060060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية المثنى للبنينادبيحسين شهيد فرحان حميدي2802291521004069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384ثانوية البسملة للبناتادبيميعاد مهلهل عبد ضيدان2803291522069049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية المجد للبناتادبيبيداء عدنان يوسف عبد2804291522068006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء سمسم محمد حبيب2805291522060063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية الثقلين للبنينادبيامجد حاتم شعيوط عبود2806291521009020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيمحمد رزاق حمود عيسى2807291521017069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية المثنى للبنينادبيعالء خضير حسين فاضل2808291521004144

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية القلم المسائيةادبيماهر غازي حسن هندوز2809291521151222

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية ام سلمة للبناتادبيحنين باسم طراد شناوة2810291522060056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378ثانوية االندلس للبناتادبيانوار تركي صالح سويد2811291522053005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد سليم عبد هللا ظاهر2812291521001172

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية الكرامة للبناتادبيأسراء صادق علي حمزة2813291522074005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376ثانوية الخنساء للبناتادبيرسل محمد حمزه خضير2814291522056028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376اعدادية االعتماد للبنينادبيسجاد حسن صبحي حسين2815291521010062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية ام سلمة للبناتادبيغفران حيدر مطلك دوحي2816291522060131

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمهدي ياسر كايس محمد2817291521001214

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372ثانوية ابي العالء المختلطةادبياحسان نعيم العيبي طوفان2818291521109004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372ثانوية االيمان للبناتادبيدعاء ناظم مطرود كاظم2819291522061014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371اعدادية الوفاء للبناتادبيهدى علي موحان طاهر2820291522058065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية ام سلمة للبناتادبيسمى عدنان شنان جبر2821291522060111

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية القلم المسائيةادبيعلي كريم حمزه كاظم2822291521151174
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية ابي العالء المختلطةادبيظافر كريم رمضان مزهر2823291521109059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405للبنين (ع)ثانوية ثامن االئمة ادبيحسن سعود علي عبد هللا2824291521017018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهند سعيد عبد العالي حميدي2825291522059031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية خديجة للبناتادبيساهره عبد الكاظم هالسه لفته2826291522066035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين قاسم مطر عقاب2827291521014051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية االيمان للبناتادبيحنين ناصر حمزه مجبيل2828291522061013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الكرامة للبناتادبيأسراء مجيد هالل علي2829291522074008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية البدور للبناتادبيزمن كاظم رحيم شنابه2830291522072057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية ذو الفقار للبنينادبيجاسم ثجيل بريس حزام2831291521011010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية القلم المسائيةادبيليث علي حسين علي2832291521151216

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيكوثر ثابت سعيد مطرود2833291522064057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد عبد الحميد عطية محمد حسن2834291521001175

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية المثنى للبنينادبيأحمد فتنان محمد حسين2835291521004015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين محمد عبد خاجي2836291522056015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية ام سلمة للبناتادبيمها كامل هداد عبادي2837291522060155

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي لطيف عريان مصحب2838291521008046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي محسن رحيم فليح2839291521009121

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية المثنى للبنينادبيحمزه قاسم محمد كاطع2840291521004082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيوداد نعيم مصري سهر2841291522059032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية عاتكة للبناتادبيطيبه حيدر ناصر عبد2842291522063034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحيدر زغير هول وناس2843291521021030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية التآخي للبنينادبيعماد جابر عيسى حسن2844291521018028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الكرامة للبناتادبيسارة مازن مكي حسين2845291522074054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينادبيسعد كريم محان فرهود2846291521153087

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية البدور للبناتادبيبتول نعيم حمود زايد2847291522072023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية المثنى للبنينادبياحمد رحيم ثامر حمود2848291521004033

84 من 84صفحة 


